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SÉRIE   .1 ATA 
  



CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

SUB-SÉRIE .1. ATA 

ANO 1961 A 1963 

LIVRO 01  

ATA 01 A 29  
 

 

Conteúdo: 

 

ATA INICIAL - Ata da Sessão Especial do Conselho Universitário da Universidade 

de Santa Catarina. 

Data: Dezesseis de setembro de mil novecentos e sessenta e um – pg. 02 -06 

 

Pauta da Reunião:  

 Organização da lista tríplice para a escolha do Reitor; 

 

ATA 1° - Ata da Sessão do Conselho Universitário da Universidade de Santa 

Catarina. 

Data: Vinte e sete de novembro de mil novecentos e sessenta e um – pg. 06 – 35 

 

Pauta da Reunião:  

 Ofícios do Exmo.  Sr. Professor Durmeval Irigueiro, comunicando sua 

nomeação e posse;  

 Solicitação para colocar à disposição da Diretoria os serviços do professor 

George Agostinho Baptista da Silva , catedrático da Faculdade de Filosofia; 

 Aprovação do Regimento da Faculdade de Filosofia; 

 Eleição do vice-reitor; 



 Eleição do representante do Conselho Universitário junto ao Conselho de 

Curadores; 

 Aprovação do Regimento da Universidade; 

 Assuntos gerais;  

 

ATA 2° - Ata da  Sessão do Conselho Universitário  

Data: Vinte e seis de janeiro de novecentos e setenta e dois – pg. 36 - 42 

 

Pauta da Reunião: 

 Solicitação para colocar à disposição da Diretoria do Ensino Superior o Prf. 

Armen Mamigonian e Judite Cortesão  

 Encaminhamento de balancete de Tesouraria e previsão orçamentária para 

1962. 

 Solicitação de providências para encaminhamento urgente da proposta 

orçamentária da Universidade para 1963; 

 Leitura de ofícios, telegramas, cartas; 

 Prédio da reitoria; 

 Comissões Permanentes; 

 Regimentos; 

 

ATA 3° - Ata da  Sessão do Conselho Universitário  

Data: Dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de mil novecentos e sessenta e 

dois  - pg. 43 - 47 

 

Pauta da Reunião:  

 Nomeação interina de professor;Contrato de professores; 

 



ATA 4° - Ata da Sessão do Conselho Universitário  

Data: Trinta de março de mil novecentos e setenta e dois – pg. 48 - 57 

 

Pauta da Reunião:  

 Termo de convênio entre as Universidades do Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina para o estabelecimento de intercâmbio cultural, científico e 

educacional; 

 Convênio da Faculdade de Medicina com o Hospital de Caridade; 

 Denúncia do Centro Acadêmico da Faculdade de Ciências Econômicas contra 

nomeação de servidor; 

  

ATA 5° - Ata da sessão do Conselho Universitário 

Data: Treze de abril de  mil novecentos e sessenta e dois – pg. 58 - 61 

 

Pauta da Reunião: 

 Relato e conclusão de Comissão de Inquérito com relação a nomeação e 

posse de servidor; 

 

ATA 6° - Ata da Sessão do Conselho Universitário 

Data: Vinte e seis de abril de  mil novecentos e setenta e sessenta e dois – pg. 62-

67 

 

Pauta da Reunião: 

 Modificações dos currículos escolares conforma autoriza a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação ; 

 Modificação da organização da Comissão de Orçamento ; 



Faculdade de Serviço Social; 

 Aquisição de material; 

 Fixação de diárias e pagamento de hospedagens; 

 Sugestão ao Departamento de maior número de alunos de Extensão Cultural; 

 

ATA 7° - Ata da Sessão do Conselho Universitário  

Data: Vinte e nove de maio de  mil novecentos e sessenta  e dois – pg. 68 - 70 

 

Pauta da Reunião:  

 Modificação de estatuto; 

 Teto de despesas; 

 

ATA 8° - Ata da Sessão do Conselho Universitário  

Data: Vinte e sete de junho de  mil novecentos e setenta e dois – pg. 70- 74 

 

Pauta da Reunião: 

 Representação estudantil junto aos órgãos de deliberação coletiva da 

Universidade; 

 Adaptação do regimento e estatuto à Lei de Diretrizes e Bases;  

 Consulta da Escola de Engenharia Industrial, relativa a complementação da 

Congregação da referida escola; 

 

ATA 9° - Ata da Sessão do Conselho Universitário 

Data: Trinta e um de julho de mil novecentos e setenta e dois – pg. 74 - 79 

Pauta da Reunião: 



 Sistema de verificação de aproveitamento, recuperação e promoção da 

Escola de Engenharia Industrial; 

 Estabelecimento de teto unitário para remuneração de aulas ministradas 

mediantes ajuste de prestação de serviços para regência de disciplinas de 

curso superior; 

 Discussão sobre dois projetos em trâmite no Congresso Nacional que coloca 

em vulnerabilidade a profissão de farmacêutico; 

 Estudo de um plano para a integração das faculdades; 

 Transferência das unidades para a Trindade; 

 Relato de atividades do reitor quando da participação do Fórum de Reitores; 

 Greve dos estudantes; 

 

ATA 10° - Ata da Sessão Extraordinária do Conselho Universitário  

Data: Dezesseis de agosto de mil novecentos e setenta e dois – pg. 79 - 80 

 

Pauta da Reunião: 

 Concessão de bolsas  

 Regimento das Faculdades de Filosofia, Direito e Odontologia; 

 Formação da Congregação da Escola de Engenharia Industrial 

  

ATA 11° - Ata da Sessão do Conselho Universitário  

Data: Cinco de setembro de  mil novecentos e setenta e dois – pg. 80 - 8 

Pauta da Reunião: 

 Nomeação interina de professor da Faculdade de Ciências Econômicas; 

 Solicitação de pagamento relativo à substituição de professores na Faculdade 

de Filosofia; 

 Normas para substituição de professores nas diversas unidades, nas suas 

faltas ou licenças concedidas; 



 Convênio do Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação com a 

Universidade de Santa Catarina; 

 Apreciação de processo em que a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

solicita contratação de professor; 

 Protesto contra ato do senhor diretor da Faculdade de Filosofia  Ciências e 

Letras; 

 Solicitação de abono de faltas de aluna; 

 Situação funcional de servidor; 

 Pedido da Faculdade de Serviço Social em participar no Conselho 

Universitário;  

 Regulamentação de horário; 

 Mandados de segurança 

 

ATA 12° - Ata da Sessão do Conselho Universitário  

Data: Quatro de outubro de mil novecentos e setenta e dois – pg. 85 - 89 

 

Pauta da Reunião: 

 Apreciação do Regimento da Faculdade de Direito; 

 Regimento da Faculdade de Filosofia; 

 Nomeação de professores; 

 Pagamento de gratificações pela substituição de professores; 

 Instrutores e assistentes de disciplinas; 

 Abono de faltas de alunos que participaram das Olimpíadas Universitárias;; 

 Alteração do critério vigente da verificação de aproveitamento dos alunos, 

durante o ano de 1962 em virtude da greve;  

 

ATA 13° - Ata da Sessão  Extraordinária do Conselho Universitário  

Data: Doze de Outubro de mil novecentos e sessenta  e dois – pg. 90 – 91 



Pauta da Reunião: 

 Exposição de alunos da Faculdade de Ciências Econômicas como recurso de 

decisão da Congregação da mesma Faculdade; 

 Regimento de bolsas; 

 Sistema de promoções para a Faculdade de Ciências Econômicas; 

 

ATA 14° - Ata da  Reunião do Conselho Universitário – pg. 91 - 97 

Data: Vinte de novembro de mil novecentos e setenta e dois – pg. 91 

Pauta da Reunião: 

 Plano de atividades para o ano de 1963; 

 Planejamento e localização dos prédios das unidades e demais dependências 

da Universidade; 

 Sistema de aprovação para matrícula inicial da escola de Engenharia 

Industrial;  

 Docência livre da Escola de Engenharia Industrial; 

 Regimento da Faculdade de Farmácia; 

 Taxa de registro de Diploma; 

 Contratação de professores; 

 Padronização de diplomas; 

 Regimento da Faculdade de Direito; 

 

ATA 15° - Ata da Sessão Extraordinária do Conselho Universitário  

Data: Vinte e sete de Novembro de mil novecentos e setenta e dois – pg. 97 - 107 

 

Pauta da Reunião: 

 Leitura de telegramas. Ofício e cartas; 

 Construção da Cidade Universitária na Trindade;  



 Estudos e construção do Hospital de Clínicas 

 

ATA 16° - Ata da Sessão do Conselho Universitário  

Data: Dezenove de dezembro de mil novecentos e setenta e dois – pg. 107 - 111 

 

Pauta da Reunião: 

 Construção de Centro Universitário no bairro Trindade; 

 Convite do Senador Juscelino Kubistchek de Oliveira para proferir aula magna 

na instalação dos cursos da Universidade no ano letivo de 1963; 

 Homenagem  a Juscelino Kubistchek de Oliveira com a inauguração de um 

busto de bronze nos Jardins da Reitoria; 

 Leitura de telegramas, ofícios e cartas; 

 Aprovação da construção do Conjunto Universitário, na Trindade; 

  Proposta orçamentária ano 1964; 

 Discussão e votação de abertura de créditos; 

 

ATA 17° - Ata da Sessão Extraordinária do Conselho Universitário 

Data: Vinte e nove de dezembro de  mil novecentos e setenta e dois – pg. 111 - 121 

 

Pauta da Reunião: 

 Solicitação do Reitor da Universidade de Brasília para manter professor à 

disposição da referida Universidade; 

 Abertura de créditos adicionais; 

 Intenção da criação de um Instituto de Biotipologia ou Identificação ; 

 Calendários escolares do ano de 1963; 

 Abertura de crédito suplementar para a Faculdade de Ciências Econômicas; 

 



ATA 18° - Ata da Sessão Ordinária do Conselho Universitário  

Data: Dezoito de janeiro de mil novecentos e setenta e três – pg. 122 - 128 

 

Pauta da Reunião: 

 Discussão e votação dos créditos especiais para pagamento aos professores 

substitutos; 

 Projeto de construção de emergência do Ginásio de Aplicação da Faculdade 

de Filosofia, Ciências e Letra; 

 Vigência e validade dos regimentos aprovados pelas Congregações; 

 Processo nº 813/62 referente a pagamento de vencimentos; 

 Processo nº 1713/62 comunicando autorização da Congregação da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras para professor continuar a lecionar 

a cadeira de História Geral; 

 Processo nº 1.723/62 da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 

solicitando a não renovação de contrato com professora; 

 Solicitação da Universidade de Brasília solicitando que professor continue á 

disposição da Instituição por mais um ano; 

 Sistema de aferição de aprendizagem e promoção; 

 Admissão de professor para compor o quadro da Faculdade de Ciências 

Econômicas; 

 Processo nº 1927/63 da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras referente a 

descontos de vencimentos de professor; 

 Processo nº 104/62 da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras propondo 

contratação de professor para reger cadeira de Didática Geral e Especial; 

 Situação de Instrutores de Ensino; 

 Solicitação do presidente da F.E.U.S.C. para que todos os órgãos estudantis 

e a Reitoria sejam feitos por intermédio da entidade; 

 Solicitação para uma construção emergencial de um prédio de madeira; 

 Contratação de médico para exame de alunos do  Ginásio de Aplicação; 

 Situação das coletas de preços, concorrências administrativas e públicas 

 Escolha do representante das Unidades junto ao Conselho de Curadores; 



 Solicitação de construção de prédio de madeira destinado ao Laboratório de 

Anatomia; 

 Situação do Restaurante Universitário; 

 Fundação do Coral da Universidade de Santa Catarina; 

 Renovação de Contrato de professores; 

 

ATA 19° - Ata da Sessão extraordinária do Conselho Universitário 

Data: Doze de fevereiro de mil novecentos e setenta e três – pg. 128 - 131 

 

Pauta da Reunião:  

 Leitura de ofícios e  telegramas 

 Comunicado sobre realização de Simpósio na estrutura da Faculdade de 

Filosofia; 

 Recurso de alunos da Faculdade de Medicina; 

 Provimento de cadeiras; 

 Solicitação ao Reitor que seja autorizado a cada série a regência de um 

professor da a situação da Faculdade de Engenharia Industrial; 

 

ATA 20° - Ata da Sessão ordinária do Conselho Universitário  

Data: Vinte e dois de fevereiro de mil novecentos e setenta e três– pg. 131 - 140 

 

Pauta da Reunião: 

 Sistema de aprovação no curso de habilitação da Faculdade de Direito; 

 Contratação de professores; 

 Normas para a renovação de contrato de trabalho de professores; 

 Número de assistentes e instrutores por Unidade de Ensino; 



 Criação da cadeira de Farmacodinâmica para atender o aumento para quatro 

anos do curso de Farmácia; 

 Criação da cadeira História das Instituições – curso de Direito. 

 Solicitação de autorização para uma construção de alvenaria para não 

colocar em risco a faculdade de Medicina; 

 Exercício de funções cumulativas – cargo de Diretor e Chefe de 

Departamento; 

 Consulta sobre as horas de serviço dispendidas na Comissão devem ou não 

ser computadas como horas de serviços, uma vez que esta questão é omissa 

no Estatuto e Regimento; 

 Encaminhamento do sistema de frequência dos alunos  

 Solicitação de licença do conselheiro Osni de Medeiros Regis para assumir o 

mandato de Deputado Federal; 

 

ATA 21° - Ata da sessão Extraordinária do Conselho Universitário  

Data: Catorze de março de mil novecentos e sessenta e dois – pg. 140 - 144 

Pauta da Reunião: 

 Segunda chamada do concurso de habilitação; 

 Aditivos do Regimento Interno da Faculdade de Odontologia; 

 Calendário escolar, sistema de avaliações e constituição de banca 

examinadora da Faculdade de Odontologia; 

 Depósitos bancários dos numerários da Universidade 

 Pagamento por mais 15 dias aos professores assistentes que ministrarem 

aulas em caráter de emergência; 

 Valor da gratificação a ser paga por aula ministrada – caráter emergencial; 

 

 

ATA 22° - Ata da Sessão do Conselho Universitário  

Data: Vinte e nove de março de mil novecentos e sessenta e três – pg. 145 - 151 



 

Pauta da Reunião: 

 Leitura de ofícios; 

 Deferimento da solicitação do Professor Renato de Medeiros Barbosa para 

ausentar-se por um período de 1 ano a fim de atualizar ; 

 Solicitação de contratação de professor para reger cadeira de Farmacologia; 

 Requerimento de licença por parte do professor Osni de Medeiros Regis por 

haver assumido o mandato de Deputado Federal; 

 Indicação do Doutor Fernando Narcondes de Mattos para interinamente reger 

a cadeira de Economia Política enquanto o Titular estiver em licença; 

 Solicitação de nomeação do professor Edward Walter Greem para exercer a 

cadeira de Inglês; 

 Solicitação  de nomeação do professor Joaquim Madeira para lecionar a 

cadeira de Medicina Legal e Deontologia; 

 Encaminhamento da escala de férias do Pessoal Administrativo;; 

 Solicitação de recontratação do Professor Fioravante Ferro pra reger a 

cadeira de Língua e Literatura Italiana;. 

 Recontratação de professores do Ginásio de Aplicação; 

 Solicitação de reajuste de 40% sobre vencimentos da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras; 

 Gratificação especial de nível universitário aos Secretários das Faculdades; 

 Autorização para a realização do zoneamento completo da área da Trindade 

onde será construído o Conjunto Universitário; 

 Construção da Escola de Engenharia Industrial 

 Solicitação de permissão para construir obras de emergência do prédio da 

Faculdade de Ciências Econômicas; 

 Alteração do horário das reuniões do Conselho Universitário; 

 Solicitação de providências para aplainar as dificuldades quanto à 

implantação da Escola de Engenharia Industrial; 

 Informe da FEUSC quanto a elaboração de uma regulamentação sobre a 

concessão de bolsas de estudos; 

 



ATA 23° - Ata da Sessão do Conselho Universitário 

Data: Vinte e seis de abril de mil novecentos e sessenta  e três – pg. 151 - 154 

 

Pauta da Reunião: 

 Comunicado de afastamento concedido pelo Conselho Universitário ao 

professor Renato Barbosa e solicitação de esclarecimentos sobre algumas 

dúvidas surgidas com o afastamento; 

 Pedido de pagamento relativo a diferença de vencimentos de trabalho 

prestado por professores ; 

 Solicitação de pagamento de vencimentos atrasados; 

 Gratificação a ser para paga aos novos assistentes; 

 Solicita modificações no currículo no currículo da Faculdade de Farmácia; 

 Solicita modificação em Regimento da Faculdade de Ciências Econômicas; 

 Encaminhamento da ata da Congregação que indica o nome de Fernando 

Bainha para prover a cadeira de Valor e Formação de Preço; 

 Comunicado que  professor Edio Vargas frequentará o curso de especialista 

em Educação; 

 Licença para o assistente de ensino Dr. Pelágio Parigot de Souza para que 

estagie na Guanabara por 3 meses; 

 

ATA 24° - Ata da Sessão do Conselho Universitário 

Data: Dez de maio  de mil novecentos e sessenta e três – pg. 154 - 156 

 

Pauta da Reunião: 

 Pedido da União Catarinense de Estudantes referente a adiantamento de 

verba destinada ao Restaurante Universitário bem como demais assuntos 

pertinentes ao Restaurante Universitário.  

 



ATA 25° - Ata da Sessão do Conselho Universitário  

Data: Cinco de junho de  mil novecentos e sessenta e três – pg. 156 - 163 

 

Pauta da Reunião: 

 Leitura de cartas; 

 Alteração do regimento da Escola de Engenharia Industrial; 

 Convênio da Escola de Engenharia Industrial com a Escola Industrial de 

Florianópolis; 

 Reexame de artigos do Regimento interno da Faculdade de Direito;  

 Solicitação de permissão ao Dr. Pelágio Perigot de Souza para fazer estágio 

no Rio de Janeiro; 

 Solicitação de pagamento de vencimentos ; 

 Solicitação de nomeação do Doutor Antônio Santaella para reger a cadeira de 

Psiquiatria e Psicologia; 

 Comunicado de que professor Edio Chagas frequentará o curso de 

Especialista em Educação no Centro de Pesquisas Educacionais da 

Universidade de São Paulo; 

 Encaminhamento de recurso do Professor Nerêu do Valle Pereira, em que 

solicita o benefício do salário-família; 

 Solicitação de nomeação do Prof. Fernando Bainha para a cadeira de Valor e 

Formação de Preços; 

 Solicitação de pagamento de vencimentos à partir da federalização da 

Faculdade de Ciências Econômicas; 

 Solicitação de autorização para realização de estágio na Faculdade de 

Farmácia de São Paulo por parte do professor Enendino Baptista Ribeiro;; 

 Solicitação de pagamento de substituições; 

 Proposta do Professor Henrique Stodieck da Faculdade de Direito de extinguir 

o Conselho de Curadores, a fim de adaptar o Estatuto da Universidade de 

Santa Catarina à Lei de Diretrizes e Bases. 

 



ATA 26°- Ata da Sessão Extraordinária do Conselho Universitário  

Data: Dez de junho de mil novecentos e sessenta e três – pg. 164 - 170 

 

Pauta da Reunião: 

 Leitura, discussão e aprovação de atas de sessões anteriores; 

 Construção da sede da Faculdade de Odontologia no Conjunto Universitário; 

 Informe de que a Representação Comercial da República Democrática Alemã 

– RDC coloca à disposição da Universidade de Santa Catarina financiamento 

a longo prazo; 

 Preposição do Magnífico Reitor sobre a concessão de salário família; 

 Prestação de contas aos exercícios de 1961 e 1962;; 

 Solicitação de abertura de concorrência para reforma e ampliação do prédio 

situado à Travessa Ratcliff, esquina com a rua João Pinto;  

 Retirada da proposta pelo Conselheiro Henrique Stodieck de extinguir o 

Conselho de Curadores; 

 Normas para pagamento de professores em substituição; 

 Retirada de voto de confiança; 

 Solicitação de destituição de cargo de confiança do Diretor da Faculdade de 

Filosofia; 

  Regimento da Faculdade de Direito; 

 Sistema de verificação de aproveitamento dos alunos da Faculdade de 

Farmácia; 

 Convênio com a Universidade do Rio Grande do Sul; 

 Zoneamento dos terrenos para a construção do Conjunto Universitário na 

Trindade e Ante-projeto e Projeto da Escola de Engenharia Industrial;  

 

ATA 27°- Ata da Sessão extraordinária do Conselho Universitário  

Data: Doze de junho de mim novecentos e sessenta e três – pg. 170 -175 

Pauta da Reunião: 



 Regimento da Faculdade de Direito; 

 Projeto da Escola de Engenharia Industrial; 

 Convênio entre a Universidade de Santa Catarina e a Universidade do Rio 

Grande do Sul; 

 Solicitação de pagamento a partir da federalização da Faculdade de Ciências 

Econômicas; 

 Acumulação de cargos de chefe da secretaria da Junta de Conciliação e 

Julgamento de Florianópolis com a de catedrático interino de repartição de 

renda social da Faculdade de Ciências Econômicas; 

 Alteração do Regimento da Faculdade de Odontologia; 

 Proposta de criação de um curso de inglês pela Faculdade de Engenharia 

Industrial;  

 Alteração em dispositivos regimentais da Faculdade de Ciências Econômicas; 

 Contratação do professor José Tombosi para a cadeira da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras; 

 Relato da situação da Faculdade de Medicina da UFSC frente ás restrições 

orçamentárias; 

 

ATA 28°- Ata da Sessão do Conselho Universitário  

Data: Dezenove de junto de mil novecentos e sessenta e três – pg. 175 – 179 

 

Pauta da Reunião: 

 Verificação de pautas de sessão anterior; 

 Leitura de cartas e telegramas; 

 Esclarecimentos sobre projeto da Escola de Engenharia Industrial ;  

 Apreciação dos balanços e prestações de contas do exercício de 1961 e 

1962; 

 Solicitação de pagamento de vencimentos do professor Oswaldo Ferreira de 

Mello; 



 Concessão de salário família a todo o pessoal contratado e admitido por 

Ordem de Serviço pela Universidade de Santa Catarina; 

 Apreciação da proposta da Comissão de Finanças e Regência Patrimonial 

que estabelece normas para a Constituição do Fundo Patrimonial; 

 Convênio entre Universidade do Rio Grande do Sul e a Universidade Federal 

de Santa Catarina; 

 Solicitação de liberação de verba por conta do Fundo Patrimonial para 

despesas de viagem de alunos da Faculdade de Ciências Econômicas; 

 

 

ATA 29° - Ata da Sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário 

Data: Vinte e oito de junho de  mil novecentos e sessenta e três – pg. 179 - 188 

 

Pauta da Reunião: 

 Leitura e aprovação da ata anterior; 

 Leitura de correspondências 

 Manifestação do Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras quanto 

a solicitação de retirada de seu voto de confiança; 

 Veto à solicitação da Faculdade de Ciências Econômicas quanto à solicitação 

de verbas para custei de viagem com alunos, devido a restrições financeiras 

no qual a Instituição se encontra; 

 Aplicação do saldo existente no Fundo Patrimonial ; 

 Destinação orçamentária para a construção de prédios da Universidade; 

 Convênio a ser aprovado entre a Universidade do Rio Grande do Sul para 

proceder ao zoneamento e organização de plantas dos terrenos da Trindade 

para a construção do Conjunto Universitário; 

 Pagamento de parte das aquisições das máquinas destinadas à instalação da 

Imprensa Universitária, 

 Reajustamento de preços das obras; 

 



 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

SUB-SÉRIE .1. ATA 

ANO 1963 A 1967 

LIVRO 02  

ATA 30 A 98  
 

Conteúdo: 

ATA 30° - Ata da Sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: dezesseis de agosto de mil novecentos e sessenta e três – pg. 02 - 09 

Pauta da Reunião:  

 Leitura e aprovação da ata da sessão anterior; 

 Considerações do conselheiro Ernesto Bruno Cossi para com o Reitor, que 

voltou para a Universidade neste dia; 

 Agradecimento do Reitor pelas palavras do conselheiro. O mesmo ainda 

revela que só poderia voltar para o trabalho no ano seguinte, segundo 

recomendações médicas, mas optou por voltar logo; 

 Ofício do Diretor da Faculdade de Medicina encaminhando minuta do 

convênio entre a Universidade de Santa Catarina e da Maternidade Carmela 

Dutra; 

 Deferimento do ofício do professor Fernando de Araújo Lago, solicitando 

justificativa de faltas à reuniões do Conselho; 

 Ofício referente à participação do Itamarati no 20º Congresso Internacional de 

Sociologia; 

 Carta da Deutsch Import and Export comunicando envio de prospectos de 

aparelhos científicos; 

 Ofício enviando relatório de estágio do professor Enedino Batista Ribeiro, na 

Universidade de São Paulo; 

 Discussão a respeito do Processo nº 3849/63 – Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras – Destituição do Diretor; 

 Apreciação do Processo nº 2389/63 da Faculdade Catarinense de Filosofia, 

Ciências e Letras, referente à designação de professores para substituição de 



titulares de diversas cadeiras. Contavam no processo as Portarias 8, 9, 10, 11 

e 12/63;  

 Apreciação do Processo nº 3455/63, da Faculdade de Odontologia, tratando 

do aproveitamento do instrutor Hercílio Pedro da Luz; 

 Apreciação do Processo nº 2703/63, da Faculdade de Direito, tratando da 

indicação do Bel. Nelson de Abreu para o cargo de instrutor da cadeira de 

Direito Judiciário Civil; 

 Apreciação do Processo nº 2235/63, da Faculdade de Medicina, propondo a 

nomeação do professor Zulmar de Lins Neves para a cadeira de Clínica 

Ginecológica e Obstétrica; 

 Apreciação do Processo nº 3600/63, da Comissão de Ensino e Recursos, que 

tratando do problema da composição das Congregações das Faculdades que 

compõem a Universidade de Santa Catarina; 

 Comunicado do Reitor sobre assinatura de um convênio com a Universidade 

do Rio Grande do Sul para elaboração do zoneamento destinado à 

construção do Conjunto Universitário; 

 O Reitor deu conhecimento ao Conselho das démarches que vem mantendo 

com autoridades da Alemanha Oriental sobre convênio a ser firmado. O 

Conselho autorizou a assinatura do convênio; 

 Acadêmico Humberto Polesso solicitou que constasse na ata congratulações 

da classe estudantil pelas medidas tomadas pelo Reitor; 

 Leitura do ofício firmado pelo professor Oswaldo Rodrigues Cabral 

comunicando haver deixado a direção da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras; 

 Por proposta do Reitor, deixou de ser apreciado nesta reunião o Processo nº 

3246/63; 

 Apreciação do Processo nº 2355/63, da Faculdade de Ciências Econômicas, 

tratando de disposições regimentais; 

 Baixado em diligência à faculdade de origem o Processo 2355/63, da 

Faculdade de Ciências Econômicas; 

 Apreciação do Processo nº 3631/63, da Faculdade de Ciências Econômicas, 

propondo a alteração do Regimento da mesma. O processo foi baixad em 

diligência à faculdade de origem; 



 Apreciação do Processo nº 2456/63, da Faculdade de Ciências Econômicas , 

propondo a criação de um curso de contador; 

 Processo nº 2365/63, da Faculdade de Medicina, propondo a nomeação do 

professor Otto Freusberg para  a cadeira de Clínica Oftalmológica; 

 Processo nº 3106/63, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, propondo 

a criação das cadeiras de Biogeografia e Geografia Regional. A proposta fo 

aprovada; 

 Tirado de pauta o Processo nº 813/62 da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras; 

 Apreciação do Processo nº 3757/63, da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras, onde o Diretor daquela Faculdade solicita adiantamento de verba para 

a excursão de estudos. O Conselho negou a solicitação; 

 Processos nº 3964/63 e 3965/63, da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras, solicitando aprovação de prorrogação concedida pela Congregação da 

Faculdade para que os professores Wilmar Orlando Dias e Sérgio Uchôa 

Rezende concluam o estágio que fazem no Curso de Aperfeiçoamento de 

Professores de Economia – MEC/CNE. Solicitação aprovada. 

 

ATA 31° - Ata da Sessão do Egrégio Conselho Universitário 

Data: trinta de agosto de mil novecentos e sessenta e três. – p. 10 – 13 

Pauta da Reunião: 

 Ampla discussão a respeito do Processo nº 4504/63, da Faculdade 

Catarinense de Filosofia, Ciências e Letras; 

 Discussão sobre o parecer da Comissão de Ensino e Recursos; 

 Votação nominal do parecer da Comissão de Ensino e Recursos; 

 Votação da segunda parte do parecer da Comissão de Ensino e Recursos; 

 Aprovação do parecer; 

 

ATA 32° - Ata da Sessão do Egrégio Conselho Universitário. 



Data: dezessete de setembro de mil novecentos e sessenta e três – p. 14 – 19 

Pauta da Reunião: 

 Leitura das atas das 30ª e 31ª sessões; 

 Inclusões e retificações nas atas 30 e 31; 

 Aprovação das atas 30 e 31; 

 Telegrama do Ministro Paulo de Tarso Leal; 

 Telegrama do Dr. Aldo Ferro, comunicando sobre o andamento de processo 

de nomeação; 

 Telegrama do Dr. Aldo Ferro, dando ciência sobre processos em fase final; 

 Telegrama do Diretor de Ensino Superior, agradecendo remessa da relação 

de professores da Escola de Engenharia Industrial; 

 Telegrama do Dr. Moreira Marques, comunicando sua visita à Universidade; 

 Telegrama dos Deputados Lenoir Vargas Ferreira e Laert Ramos Vieira, 

comunicando recebimento de telegrama do Reitor; 

 Telegrama do Dr. Osmar Cunha dando ciência dos trabalhos que vem 

desenvolvendo; 

 Ofício nº AS-62/63 do Diretor da Faculdade de Ciências Econômicas, 

encaminhando cópia dos relatórios de atividades desenvolvidas pelos alunos 

daquela Faculdade; 

 Ofício Circular da Diretoria do Ensino Superior, comunicando sobre o temário 

a ser apreciado durante a realização do próximo Fórum de Reitores; 

 Ofício da Escola Técnica de Comércio de Itajaí, comunicando sobre o 

procedimento do acadêmico Walmir José Antônio da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras a respeito de sua atitude, na qual o mesmo rasgou um 

recorte de jornal que estava fixado no mural daquela escola; 

 Processo nº 1666/62, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, onde o 

professor Alvino Bertholdo Braun solicita pagamento de diferença de 

vencimento, referente a março/1962; 

 Processo nº 2366/62, da Faculdade de Medicina, propondo a nomeação do 

Dr. Antônio Moniz de Aragão para a cadeira de Clínica Traumatológica e 

Ortopédica; 



 Processo nº 3835/63, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, tratando 

do afastamento do professor João Evangelista Andrade Filho; 

 Solicitação do Reitor de que fosse aprovada uma resolução no sentido de que 

os bolsistas ficassem isentos de pagarem taxas de certidão de frequência. 

Proposta aprovada; 

 Apelo do Reitor para que os Diretores de unidades apressassem o envio da 

relação de materiais a serem adquiridos por cada uma das faculdades; 

 Comunicado do Reitor de que o mesmo recebeu notícia não oficial sobre 

mudança no plano de contenção das verbas destinadas à Universidade, de 

78% para 45%; 

 Comunicado do Reitor de que a Faculdade de medicina terá que fazer 

funcionar diversas novas cadeiras no curso; 

 Comunicado do Reitor a respeito da estada em Florianópolis do professor 

Odair Pacheco Pedroso; 

 O conselheiro Miguel Orofino deu conhecimento que, por deliberação da 

Congregação da Faculdade da Odontologia, esteve em Ribeirão Preto; 

 Solicitação do Reitor para que os Diretores se reunissem após esta sessão 

para eleger o novo presidente da Comissão de Orçamento e Regência 

Patrimonial; 

 Esclarecimento do Reitor a respeito do segundo representante  da classe 

estudantil no Conselho Universitário; 

 

ATA 33° - Ata da Sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: trinta e um de outubro de mil novecentos e sessenta e três – p. 20 – 26 

Pauta da Reunião: 

 Leitura da ata da sessão anterior; 

 Retificação de itens da ata anterior; 

 Aprovação da ata 32; 

 Telegrama do representante da República Democrática Alemã, solicitando 

prorrogação do prazo para aprovação do convênio firmado; 



 Ofício da Federação dos Estudantes da Universidade de Santa Catarina, 

comunicando eleição e posse da nova diretoria; 

 Ofício do diretor da Faculdade de Ciências Econômicas, encaminhando 

cópias de atas e cópias de ofícios vindos do Conselho Nacional de Economia 

do Ministério da Educação e Cultura; 

 Leitura do Processo nº 2703/63. O processo foi arquivado; 

 Aprovação do Processo nº 2235/63, da Faculdade de Medicina, propondo a 

nomeação do professor Zulmar de Lins Neves para a cadeira de Clínica 

Ginecológica e Obstétrica. 

 Processo nº 813/62, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

 Processo nº 4062/63, da Faculdade de Ciências Econômicas, propondo a 

nomeação do professor Amilcar Scherer para instrutor da cadeira de Estudo 

Comparado de Ciências Econômicas. O processo foi arquivado; 

 Processo nº 3893/63, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, propondo 

a nomeação do professor José Curi para a cadeira de Filosofia Romântica. 

Processo aprovado; 

 Processo nº 3976/63, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, propondo 

a nomeação do professor Simão Hess para a cadeira de Filosofia e História 

da Educação. Aprovado; 

 Processo nº 3895/63, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, propondo 

a nomeação da professora Ana Terezinha Lins Kunn para a cadeira de 

Língua e Literatura Espanhola e Literatura Hispano Americana. Aprovado; 

 Processo nº 3896/63, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, propondo 

a nomeação da professora Doloris Ruth Simões de Almeida para a cadeira de 

Língua e Literatura Alemã. Aprovado; 

 Processo nº 1927/63, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

 Processo nº 5238/63, da Escola de Engenharia Ambiental, propondo a 

abertura dos créditos suplementares; 

 Processo nº 4947/63, tratando da abertura de créditos especiais; 

 Processo nº 5236/63, da Faculdade de Ciências Econômicas, propondo 

anulação e suplementação de verbas do seu orçamento; 

 Processo nº 4342/63, da Faculdade de Ciências Econômicas, tratando sobre 

disposições regimentais; 



 Processo nº 5286/63, da Faculdade de Direito; 

 Processo nº 1771/62, da Faculdade de Ciências Econômicas, propondo a 

renovação do contrato como o professor Nereu do Vale Pereira para a 

cadeira de Princípios de Sociologia Aplicados à Economia. Aprovado; 

 Processo nº 4608/63, da Faculdade de Odontologia, propondo 

aproveitamento do professor Hercílio Pedro da Luz no quadro de pessoal da 

Universidade de Santa Catarina. Aprovado; 

 Processo nº 4790/63, da Faculdade de Medicina, propondo que seja firmado 

um convênio entre a Universidade de Santa Catarina e a Maternidade 

Carmela Dutra para funcionamento de cadeiras da Faculdade de Medicina. 

Aprovado; 

 Discussão sobre o Processo nº 5252/63; 

 Apreciação do Processo nº 5237/63, da Faculdade de Ciências Econômicas; 

 Comunicado do Reitor a respeito da conclusão dos trabalhos de levantamento 

dos terrenos da Trindade, onde será construído o Conjunto Universitário; 

 Esclarecimentos diversos por parte do Reitor; 

 

 

ATA 34° - Ata da Sessão Extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: quinze de novembro de mil novecentos e sessenta e três – p. 27 – 37 

Pauta da Reunião: 

 Telegrama dos professores da Faculdade de Farmácia; 

 Ofício nº 455/63, da Faculdade de Farmácia; 

 Ofício nº 961/63, da Escola de Engenharia Industrial; 

 Ofício nº G-32/63, da Faculdade de Ciências Econômicas; 

 Ofício nº 1340, da Faculdade de Odontologia; 

 Esclarecimentos por parte do Reitor; 

 Leitura de telegrama assinado por Juscelino Kubitscheck de Oliveira; 

 Ofício nº 933/63, da escola de engenharia Industrial; 



 Apreciação dos ofícios nº 607 e 614 do diretor da Faculdade de Direito, e do 

ofício 2590/63 da Reitoria; 

 Ampla discussão a respeito do pedido de renúncia do professor Henrique 

Stodieck; 

 Processo nº 4437/63, da Faculdade de Medicina. Aprovado; 

 Processo nº 3632/63, da Faculdade de Medicina. Aprovado; 

 Discussão sobre auxílios nos diretórios acadêmicos das Faculdades de 

Farmácia, Ciências Econômicas e Engenharia; 

 O Reitor solicita autorização para reforma no Salão Nobre da Faculdade de 

Direito, e outros reparos naquela Faculdade. Autorizado; 

 Recebimento de um western firmado pelo Sr. Henkel, representante da 

República Democrática Alemã, referente ao convênio a ser firmado; 

 

ATA 35° - Ata da Sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: cinco de dezembro de mil novecentos e sessenta e três – p. 37 – 48 

Pauta da Reunião: 

 Leitura das atas das sessões dos dias 31 e de outubro e 15 de novembro; 

 Discussão a respeito da primeira ata; 

 Discussão a respeito da ata do dia 15 de novembro; 

 Ofício nº 295, do diretor da Faculdade de Farmácia da Universidade do 

Paraná; 

 Ofício do diretor da Faculdade de Ciências Econômicas encaminhando 

relatório apresentado pela delegação daquela Faculdade participante da 2ª 

Conferência Nacional da Faculdade de Ciências Econômicas, realizadas no 

Recife; 

 Ofício do diretor da Escola de Engenharia Industrial, encaminhando relatório 

do arquiteto Walmi Bittencourt; 

 Proposição apresentada pelo professor Raulino Horn Ferro; 

 Ofício nº 656/63 do diretor da Faculdade de Direito; 

 Western do diretor do Ensino Superior comunicando estar em Florianópolis; 

 Processo nº 4803/63, da Faculdade de Farmácia; 



 Processo nº 5060/63, da Faculdade de Direito; 

 Processo nº 5624/63, da Feusc, solicitando alojamento para estudantes; 

 Processo nº 4817/63, da Faculdade de Odontologia; 

 Processo nº 5322/63, da Faculdade de Medicina; 

 Processo nº 5540/63, da Faculdade de Direito; 

 Processo nº 5321/63, da Faculdade de Medicina; 

 Processo nº 5741/63, da Faculdade de Direito; 

 Processo nº5742/63, da Reitoria; 

 Processo nº 5743/63 da Reitoria; 

 Processo nº 5744/63, da Faculdade de Farmácia; 

 Processo nº 5745/63, da Reitoria; 

 Processo nº 5246/63, da Faculdade de Filosofia; 

 Processo nº 5242/63, da Faculdade de Filosofia; 

 Processo nº 5243/63, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

 Processo nº 5245/63, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

 Processo nº 5247/63, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

 Processo nº 3834/63, da Escola de Engenharia Industrial; 

 Processo nº 5323/63, da Escola de Engenharia Industrial; 

 Processo nº 5237/63, da Faculdade de Ciências Econômicas; 

 Processo nº 5739/63, da Reitoria; 

 Processo nº 5738/63 da Faculdade de Ciências Econômicas; 

 Apreciação da proposta orçamentária para o exercício de 1965; 

 Modificação no Estatuto da Universidade de Santa Catarina; 

 Processo nº 5593/63, da Faculdade de Odontologia; 

 Processo nº 5402/63, da Faculdade de Ciências Econômicas; 

 Processo nº 5548/63, da Escola de Engenharia Industrial; 

 Processo nº 5088/63, da Faculdade de Medicina; 

 Processo nº 5225/63, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

 Ofício do professor Ernesto Bruno Cossi; 

 Processo nº 5737/63, da Faculdade de Ciência Econômicas; 

 



ATA 36° - Ata da Sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: dezessete de dezembro de mil novecentos e sessenta e três – p. 49 – 61 

Pauta da Reunião: 

 Telegrama do chefe da Casa Militar da Presidência da República, 

comunicando haver sido isentado do ponto os reservista, no período de 11 à 

16 de dezembro; 

 Telegrama da UNESCO consultando se as faculdades teriam interesse em 

introduzir exame prático, e adquirir uma máquina de correção automática; 

 Ofício nº 4204 do Reitor da Universidade de São Paulo, informando sobre a 

realização de um curso de Organização e Administração Hospitalar; 

 Ofício nº 5347/63 do reitor da Universidade do Rio Grande do Sul, 

comunicando ter recebido convite para visitar a Universidade de Santa 

Catarina; 

 Ofício do reitor da Universidade do Rio Grande do Sul, comunicando autorizar 

o afastamento do professor Ernesto Bruno Cossi, para que o mesmo continue 

exercendo suas funções na Escola de Engenharia da Universidade de Santa 

Catarina; 

 Ofício G-41/63, do diretor da Faculdade de Ciências Econômicas; 

 Ofício nº 1502/63, da Faculdade de Odontologia; 

 Ofício nº 89/63 do diretor da Faculdade de Ciências Econômicas; 

 Ofício nº 105/63, da Faculdade de Ciências Econômicas; 

 Processo nº 5738/63, da Faculdade de Ciências Econômicas 

 Convênio com a Universidade do Rio Grande do Sul; 

 Processo nº 3834/63, da Escola de Engenharia Industrial; 

 Processo nº 4817/63, da Faculdade de Odontologia; 

 Processo nº 5784/63, da Faculdade de Farmácia; 

 Processo nº 5893/63, da Faculdade de Ciências Econômicas; 

 Processo nº 4685/63, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

 Processo nº 5791/63, da Faculdade de Direito; 

 Processo nº 2703/63, da Faculdade de Direito; 

 Processo nº 5862/63, da Construtora Serge Ltda. 



 Processo nº 5582/63, da Faculdade de Odontologia; 

 Processo nº 5542/63, da Faculdade de Medicina; 

 Processo nº 5286/63, da Faculdade de Direito; 

 Processo nº 2356/63, da Faculdade de Ciências Econômicas; 

 Processo nº 3780/63, da Faculdade de Ciências Econômicas; 

 Processo nº 1621/63, da Faculdade de Filosofia, Ciências e letras; 

 Processo nº 2040/63, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

 Processo nº 5286/63, da Faculdade de Direito; 

 

ATA 37° - Ata da Sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e quatro de janeiro de mil novecentos e sessenta e quatro – p. 62 – 112 

Pauta da Reunião: 

 Ofício DA-02/64, da Faculdade de Ciências Econômicas; 

 Ofício nº 444/63, de 10 de dezembro de 1963, da Universidade de Brasília; 

 Ofício nº 11/64, da Faculdade de Farmácia; 

 Ampla discussão a respeito do Processo nº 5999/63, do Conselho Federal da 

Educação; 

 Processo nº 5754/63, tratando do Regimento da Faculdade de Ciências 

Econômicas; 

 Processo nº 5060/63, da Faculdade de Direito; 

 Processo 5985/63, da Universidade de Brasília; 

 Processo nº 6010/63, da Faculdade de Medicina; 

 Processo nº 6044/63 da Faculdade de Odontologia; 

 Processo nº 5286/63, da Faculdade de Direito; 

 Processo nº 4493/63, da Faculdade de Filosofia; 

 Processo nº 5791/63, da Faculdade de Direito; 

 Processo nº 6103/63, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

 Processo nº 5979/63, da Faculdade de Farmácia; 

 Processo nº 4439/63, da Faculdade de Medicina; 

 



ATA 38° - Ata da Sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: dezenove de fevereiro de mil novecentos e sessenta e quatro – p. 113 – 115 

Pauta da Reunião: 

 Ofício nº 212 de 18 de fevereiro de 1964, da Faculdade de Filosofia; 

 Ofício nº 58/63/64, da FEUSC; 

 Ampla e exaustiva discussão sobre a prestação de contas e balanço geral da 

Universidade, relativo ao exercício de 1963; 

 

ATA 39° - Ata da Reunião Extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: trinta e um de março de mil novecentos e sessenta e quatro – p. 116 – 118 

Pauta da Reunião: 

 Declaração do reitor de que recebeu um documento assinado por diversos 

conselheiros, onde solicitavam esta reunião para que se discutisse sobre os 

acontecimentos em Florianópolis nas noites de 24 e 25 deste mês; 

 Ampla discussão a respeito dos protestos e atividades policiais; 

 

ATA 40° - Ata da Sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e três de abril de mil novecentos e sessenta e quatro – p. 118 – 127 

Pauta da Reunião: 

 Ofício sem número do professor Renato de Medeiros Barbosa; 

 Ofício nº228/64, do diretor da Escola de Engenharia Industrial; 

 Ofício nº 221/64, do diretor da Escola de Engenharia Industrial; 

 Telegrama do reitor Deoclécio Dantas Araújo; 

 Ofício nº 207/64, do diretor da Faculdade de Direito; 

 Ampla discussão sobre a implantação do Ato Institucional; 



 Processos nº 5849/64 e 5864/63, da Comissão de Ensino e Recursos e 

Orçamento e Regência Patrimonial; 

 Processo nº 7050/64, da Escola de Engenharia Industrial; 

 Processo nº 5286/63, da Faculdade de Direito; 

ATA 41° - Ata da Sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e nove de maio de mil novecentos e sessenta e quatro – p. 128 – 131 

Pauta da Reunião: 

 Ofício do professor Aníbal Nunes Pires; 

 Ofício nº 4/64/65, sobre dívidas do Restaurante Universitário; 

 Discussão sobre aumento das bolsas de estudo; 

 Discussão sobre a proposta do arquiteto Pedro Paulo Saraiva para 

elaboração de plantas das Faculdades de Ciências Econômicas e 

Odontologia; 

 Processo nº 7929/64, da Faculdade de Ciências Econômicas; 

 

ATA 42° - Ata da Sessão Extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: doze de junho de mil novecentos e sessenta e quatro – p. 132 – 141 

Pauta da Reunião: 

 Ofício do Sr. Henkel, relativo a importação de material científico da Alemanha 

Oriental; 

 Ofício nº 77/63/64, da FEUSC; 

 Carta da CAPES, comunicando a instituição da Coordenação do 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; 

 Telegrama do Ministro Flávio Suplicy de Lacerda; 

 Parecer nº 44/64, do Conselho Federal de Educação; 

 Ampla discussão do Ofício nº 7/64/65, de 10 de junho de 1964, da União 

Catarinense de Estudantes, referente ao Restaurante Universitário; 



 Discussão sobre a proposta de estudo de orçamento para instalação de 

novas cadeiras ligadas a Faculdade no Hospital de Caridade; 

 

 

ATA 43° - Ata da Sessão Extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: sete de julho de mil novecentos e sessenta e quatro – p. 141 – 149 

Pauta da Reunião: 

 Ofício do Dr. Luiz Carlos da Costa Gayotto, comunicando a fundação da 

Associação dos Livres Docentes, Assistentes e Instrutores de Ensino da 

Faculdade de Medicina da Universidade de Santa Catarina; 

 Ofício sem número do professor Deolindo Couto; 

 Ofício sem número do Conselheiro Wilson Abraham; 

 Telegrama do Ministro Flávio de Lacerda; 

 Ofício nº DC-65/64, do diretor da Faculdade de Ciências Econômicas; 

 Processo nº 7943/64, da Faculdade de Direito; 

 Processo nº 6659/64, da Faculdade de Farmácia; 

 Processo nº 8322/64, da Faculdade de Medicina; 

 Processo nº 4493/63, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

 Processo nº 7799/64, da escola de Engenharia Industrial; 

 Processo nº 5210/63, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

 Processo nº 7888/64, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

 Processo nº 7964/64, da Faculdade de Direito; 

 Processo nº 5863/63, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

 Processo nº 7503/64, da Faculdade de Direito; 

 

ATA 44° - Ata da Sessão Extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: sete de julho de mil novecentos e sessenta e quatro – p. 150 – 161 

Pauta da Reunião: 



 Ofício nº 651/64, do professor Ernesto Bruno Cossi; 

 Ofício sem número do acadêmico Walmir José Antônio da Silva; 

 Esclarecimento do reitor sobre as emendas das atas; 

  Declaração do reitor a respeito dos objetivos desta sessão; 

 Leitura do Ofício nº 633/64, do vice-diretor da Escola de Engenharia 

Industrial, e do Parecer da Comissão de Acumulação e Cargos; 

 Discussão do Ofício e do Parecer acima citado; 

 Leitura do Parecer da Comissão de Ensino e Recursos; 

 Discussão a respeito da preliminar do professor Nicolau Severiano; 

 Apreciação do Ofício nº 449/64, do Diretor da Faculdade de Direito; 

 Solicitação de leitura do Parecer do Conselho Federal de Educação nº 72/64; 

 

ATA 45° - Ata da Sessão Ordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: trinta e um de julho de mil novecentos e sessenta e quatro – p. 161 – 174 

Pauta da Reunião: 

 Processo nº 8777/64, da Reitoria; 

 Processo nº 8778/64, da Reitoria; 

 Processo nº 8779/64, da Reitoria; 

 Processo nº 8780/64, da Reitoria; 

 Processo nº 8781/64, da Reitoria; 

 Processo nº 8782/64, da Reitoria; 

 Processo nº 8775/64, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

 Processo nº 8776/64, da Escola de Engenharia Industrial; 

 Processo nº 8657/64, da Faculdade de Farmácia; 

 Processo nº 8769/64, da Faculdade de Medicina; 

 Processo nº 8770/64, da Faculdade de Medicina; 

 Processo nº 8791/64, da Faculdade de Ciências Econômicas; 

 Processo nº 8792/64, da Faculdade de Ciências Econômicas; 

 Processo nº 8556/64, do Conselheiro Wilson Abraham; 

 Processo nº 8786/64, dos Membros do Conselho Universitário; 



 Processo nº 5286/63; 

 Processo nº 8674/64, da Escola de Engenharia Industrial; 

 Processos nº 8179/64 e 8178/64, da Faculdade de Medicina; 

 Processo nº 8562/64, da Faculdade de Ciências Econômicas; 

 Processo nº 5782/63, da Faculdade de Direito; 

 Processos nº 7844/64, 7951/64 e 8100/64, da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras; 

 

ATA 46° - Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: sete de agosto de mil novecentos e sessenta e quatro – p. 175 – 177 

Pauta da Reunião: 

 Votação para decisão da lista tríplice para concorrer ao cargo de reitor desta 

Universidade. Ficou constituída a seguinte lista: professores João Davi 

Ferreira Lima, José Rocha Ferreira Bastos e Telmo Vieira Ribeiro; 

 

ATA 47° - Ata da sessão ordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e sete de agosto de mil novecentos e sessenta e quatro – p. 178 – 183 

Pauta da Reunião: 

 Processo nº 6124/63, da Secretaria da Saúde e Assistência Social do Estado; 

 Processo nº 8686/64, do Diretor da Escola de Engenharia Industrial; 

 Processo nº 8888/64, do Diretor da Escola de Engenharia Industrial; 

 Processo nº 5210/63, do professor Paulo Fernando de Araújo Lago; 

 Ofício nº 107/63/64, da Feusc; 

 Processo nº 9208/64, do Diretor da Faculdade de Medicina; 

 Informação nº 371/64, da Divisão de Pessoal; 

 

ATA 48° - Ata da sessão ordinária do Egrégio Conselho Universitário. 



Data: vinte e quatro de setembro de mil novecentos e sessenta e quatro – p. 184 – 

194 

Pauta da Reunião: 

 Ofício nº 796/64, da Faculdade de Medicina; 

 Processo nº 1218/64, da Faculdade de Odontologia; 

 Ofício nº 490/64, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

 Ofício nº 322/64, da Faculdade de Farmácia; 

 Ofício nº 583/64, da Faculdade de Direito; 

 Ofício nº G-161/64, da Faculdade de Ciências Econômicas; 

 Ofício nº G-162/64, da Faculdade de Ciências Econômicas; 

 Ofício nº 63/64, da Comissão de Legislação e Regimentos; 

 Processo nº 8883/64, da Escola de Engenharia Industrial; 

 Processo nº 9615/64, da Reitoria; 

 Processo nº 9136/64, da Faculdade de Direito; 

 Processo nº 9616/64, da Reitoria; 

 Processo s/n, da Escola de Engenharia Industrial; 

 Processo nº 9398/64, da Escola de Engenharia Industrial; 

 Processo nº 8296/64, da Universidade de Brasília; 

 Processo nº 9346/64, da Escola de Engenharia Industrial; 

 Processo nº 6659/64, da Faculdade de Farmácia; 

 Processo nº 8686/64, da Escola de Engenharia Industrial; 

 Processo nº 5286/63, da Faculdade de Direito; 

 Processo nº 9010/64, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

 

ATA 49° - Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e nove de setembro de mil novecentos e sessenta e quatro – p. 195 – 

196 

Pauta da Reunião: 



 Discussão a respeito de proposições feitas por professores da Universidade 

para serem encaminhadas ao V Fórum de Reitores; 

 

ATA 50° - Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: sete de outubro de mil novecentos e sessenta e quatro – p. 197 – 202 

Pauta da Reunião: 

 Ofício nº 619/64, do professor Henrique Stodieck; 

 Ofício nº 524/64, do diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

 Ofício s/n do Senhor José Barreiros; 

 Eleição para Vice-Reitor desta Universidade. Foi eleito o professor Polydoro 

Ernani de São Thiago; 

 

ATA 51° - Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: dezesseis de outubro de mil novecentos e sessenta e quatro – p. 203 – 210 

Pauta da Reunião: 

 Apreciação do processo nº 9934/64, em que o professor Luiz Osvaldo 

d’Acampora solicita reconsideração da decisão anterior do Conselho no que 

tange à eleição do Vice-Reitor da Universidade; 

 

ATA 52° - Ata da sessão ordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e dois de outubro de mil novecentos e sessenta e quatro – p. 210 – 220 

Pauta da Reunião: 

 Ampla discussão acerca do pedido de reconsideração em que o professor 

d’Acampora pede que seja apreciado o tempo de efetivo exercício e não da 

posse, sobre a eleição de vice-reitor da Universidade; 



 

ATA 53° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e nove de outubro de mil novecentos e sessenta e quatro – p. 220 – 232 

Pauta da Reunião: 

 Ofício nº 888/64, do diretor da Faculdade de Medicina; 

 Ofício nº 418/64, do diretor da Faculdade de Farmácia; 

 Telegrama do diretor de Ensino e Superior; 

 Telegrama do professor Hélio Ferreira Pinto; 

 O Reitor declara haver participado do V Fórum de Reitores, e dá ciência ao 

Egrégio Conselho de suas atividades naquele conclave; 

 O reitor coloca em discussão as razões do veto que opusera a Resolução do 

Egrégio Conselho Universitário, tomada na sessão extraordinária do dia 22 de 

outubro, que deu provimento, por voto de desempate, ao pedido de 

reconsideração formulado pelo professor Luiz Osvaldo d’Acampora; 

 Leitura do Ofício nº 619/64, do diretor da Faculdade de Direito; 

 Processo nº 10110/64, da Faculdade de Ciências Econômicas, que trata do 

convênio que se pretende firmar com a Escola de Engenharia Industrial; 

 Processo nº 1666/62, do professor Alvino Bertholdo, da Faculdade de 

Filosofia; 

 Processos nº 8178/64 e 8179/64, dos professores Emil Flygare e Manoel 

Nogueira de Souza, da Faculdade de Medicina; 

 Processo nº 8809/64, da Faculdade de Farmácia; 

 Processo nº 8898/64, da Faculdade de Odontologia; 

 Processo nº 9741/63, da Comissão de Orçamento e regência Patrimonial; 

 Processo nº 9833/64, da Escola de engenharia Industrial; 

 

ATA 54° - Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: doze de novembro de mil novecentos e sessenta e quatro – p. 233 – 238 

Pauta da Reunião: 



 Ofício nº 438/64, do diretor da Faculdade de Farmácia; 

 Ofício nº 186, do presidente da Assembleia Legislativa do estado de Santa 

Catarina; 

 Ofício nº 318/64, do Diretor do Ensino Superior; 

 Apreciação do pedido de reconsideração de decisão do Egrégio Conselho 

Universitário, formulado pelo professor Luiz Osvaldo d’Acampora; 

ATA 55° - Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: dezoito de novembro de mil novecentos e sessenta e quatro – p. 239 – 242 

Pauta da Reunião: 

 Leitura do Ofício nº 704/64; 

 O Reitor deu conhecimento à Casa que a presente sessão tem por objetivo a 

eleição do Vice-Reitor, em face da decisão do Conselho anulando a sessão 

de 07/10/64 e, consequentemente, a eleição nela realizada; 

 

ATA 56° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e sete de novembro de mil novecentos e sessenta e quatro – p. 243 – 

244 

Pauta da Reunião: 

 O Conselheiro Waldemiro Cascaes levantou a preliminar sobre a ilegitimidade 

da constituição do Conselho Universitário; 

 

ATA 57° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: trinta de novembro de mil novecentos e sessenta e quatro – p. 245 – 255 

Pauta da Reunião: 

 Processo nº 9700/64, do professor Nilson Paulo; 

 Processo nº 7964/64, da Faculdade de Direito; 



 Processo nº 8624/64, da Faculdade de Direito; 

 Processo nº 9284/64, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

 Processo nº 9424/64, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

 Processo nº 9524/64, do Centro Acadêmico Pio XII; 

 Processo nº 9697/64, da Faculdade de Odontologia; 

 Processo nº 9771/64, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

 Processo nº 10112/64, da Faculdade de Ciências Econômicas; 

 Processo nº 10205/64, da Faculdade de Direito; 

 Processo nº 10215/64, da Reitoria; 

 Processo nº 10456/64, da Reitoria; 

 Processo nº 10263/64, da Reitoria; 

 Processo nº 10622/64, da Reitoria; 

 Processo nº 10621/64, da Reitoria; 

 Processo nº 10464/64, da Escola de Engenharia Industrial; 

 Processo nº 10519/64, da Faculdade de Odontologia; 

 Processo nº 9523/64, da União Catarinense de Estudantes; 

 Processos nº 8850/64, 8406/64, 8673/64, 7216/64, 7293/64, 8293/64, 8385/64 

e 8359/64 da Reitoria; 

 Processo nº 10671/64, da Reitoria; 

 Processo nº 10645/64, da Faculdade de Odontologia; 

 Processo nº 10382/64, da Faculdade de Direito; 

 Processos nº 9789/64 e 9810/64, recurso contra a eleição da FEUSC e 

aprovação do ato adicional da Entidade pelo Egrégio Conselho Universitário; 

 Processo nº 9833/64, solicitando pronunciamento do Conselho Universitário 

sobre se está ou não em vigor o Decreto Presidencial que estabelece o prazo 

de 120 dias para a abertura de concursos para provimento de cátedras; 

 

ATA 58° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: quatro de dezembro de mil novecentos e sessenta e quatro – p. 256 – 259 

Pauta da Reunião: 



 Ofício nº 132/64, do presidente da FEUSC; 

 Ofício nº 43/64, da FEUSC; 

 Apreciação das razões do veto do Reitor à decisão do Conselho Universitário 

tomada em sessão no dia 30/11/1964, no Processo nº 9700/64; 

 

ATA 59° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: dezoito de dezembro de mil novecentos e sessenta e quatro – p. 260 – 264 

Pauta da Reunião: 

 Processo nº 1666/64, do professor Alvino Bertoldo Braun, da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras; 

 Processo nº 5705/63, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

 Processo nº 9310/64, da Faculdade de Medicina; 

 Processo nº 9487/64, da Faculdade de Direito; 

 Processo nº 10279/64, da Faculdade de Ciências Econômicas; 

 Processo nº 10656/64, da Escola de Engenharia Industrial; 

 Processo nº 10657/64, da Escola de Engenharia Industrial; 

 Processo nº 10784/64, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

 Processo nº 10794/64, da Faculdade de Odontologia; 

 

ATA 60° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: oito de janeiro de mil novecentos e sessenta e cinco – p. 265 – 270 

Pauta da Reunião: 

 Ofício s/n do professor Henrique Stodieck, comunicando ter passado a 

direção da Faculdade de Direito ao professor Waldemiro Cascas, para se 

ausentar alguns dias; 

 Ofício do presidente da FEUSC, José Candemil, encaminhando as 

modificações precedidas no Estatuto daquela entidade; 



 Apreciação do relatório da Comissão Especial designada para adaptar os 

Estatutos da Universidade e Regimento Interno da Reitoria à Lei nº 4.464 de 

09/11/64; 

 

ATA 61° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e sessenta e cinco – p. 270 – 273 

Pauta da Reunião: 

 Ofício nº 45/65, da Faculdade de Medicina; 

 Ofício nº 35/65, da Faculdade de Direito; 

 Processo nº 8686/64, da Escola de Engenharia Industrial, propondo a 

revogação da Resolução nº 11/64; 

 Processo nº 10388/64, da Faculdade de Serviço Social; 

 Eleição das Comissões Permanentes; 

 

ATA 62° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos e sessenta e cinco – p. 274 – 277 

Pauta da Reunião: 

 Processo nº 6135/64, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

 Processo nº 7943/64, da Faculdade de Direito; 

 Processo nº 10751/64, da Faculdade de Ciências Econômicas; 

 Processo nº 10750/64, da Faculdade de Medicina; 

 Processo nº 10890/64, da Faculdade de Farmácia; 

 Processo nº 11118/64, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

 Processo nº 11147/64, da Faculdade de Farmácia; 

 

ATA 63° - Ata da sessão ordinária do Egrégio Conselho Universitário. 



Data: vinte e dois de fevereiro de mil novecentos e sessenta e cinco – p. 278 – 283 

Pauta da Reunião: 

 Processo nº 10104/64, da Faculdade de Odontologia; 

 Processo nº 10285/64, da Faculdade de Odontologia; 

 Processo nº 11265/64, da Faculdade de Direito; 

 Processo nº 00065/65, da Faculdade de Odontologia; 

 Processo nº 00091/65, da Escola de Engenharia Industrial; 

 Processo nº 00144/65, da Federação dos Estudantes da Universidade de 

Santa Catarina; 

 Processo nº 00972/65, do Reitor; 

 

ATA 64° - Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e nove de março de mil novecentos e sessenta e cinco – p. 284 – 287 

Pauta da Reunião: 

 Telegrama do Ministro da Educação, solicitando informações sobre as 

eleições estudantis nesta Universidade; 

 Ofícios nº 159 e 162/65, do Diretório central dos Estudantes; 

 Processo nº 1118/65, da Faculdade de Filosofia; 

 Processo nº 00927/65, da Faculdade de Medicina; 

 Processo nº 1189/65, do Diretório central dos Estudantes da USC; 

 

ATA 65° - Ata da sessão ordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: trinta de abril de mil novecentos e sessenta e cinco – p. 288 – 294. 

Pauta da Reunião: 

 Ofício s/n do professor Emérito Alcebíades Valário Silveira de Souza; 

 Carta do diretor da Empresa Catarinense de Televisão S.A., Hilário Silvestre; 

 Processo nº 10285/64, da Faculdade de Odontologia; 



 Processo nº 00120/65, da Escola de Engenharia Industrial; 

 Processo nº 00167/65, da Escola de Engenharia Industrial; 

 Processo nº 00327/65, da Faculdade de Direito; 

 Processo nº 00606/65, da Faculdade de Medicina; 

 Processo nº 01153/65, da Faculdade de Farmácia; 

 Processo nº 01289/65 – Proposição do Conselheiro Joaquim Madeira Neves, 

visando alteração do Estatuto da Universidade; 

 Processo nº 1477/65, da Faculdade de Ciências Econômicas; 

 Processo nº 10224/65 – Professores de Antropologia da Faculdade de 

Filosofia pleiteiam a criação do Instituto de Antropologia nesta Universidade; 

 

ATA 66° - Ata da sessão ordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e seis de maio de mil novecentos e sessenta e cinco – p. 295 – 303 

Pauta da Reunião: 

 Telegrama do presidente do Conselho Federal de Educação delegando à 

Universidade competência para fiscalizar o Diretório Estadual de Estudantes; 

 Processo nº 1530/65, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

 Processo nº 1468/65, da Faculdade de Ciências Econômicas; 

 Processo nº 1470/65, da Faculdade de Ciências Econômicas; 

 Processo nº 1471/65, da Faculdade de Ciências Econômicas; 

 Processo nº 1707/65, da Faculdade de Ciências Econômicas; 

 Processo nº 1567/65 – Plano de Aplicação do Diretório Central dos 

Estudantes; 

 Processos nº 899/65 e 1510/65 - Prestação de Contas do Restaurante 

Universitário; 

 Processo nº 10279/644, do professor Antônio Adolfo Lisboa; 

 Processo nº 10381/64, da Faculdade de Direito; 

 Processo nº 2215/65, do Diretório Central de Estudantes; 

 Processo nº 244/65, do professor Nilson Paulo, referente à Resolução nº 

93/64; 



 Processo nº 1275/65, da Faculdade de Odontologia; 

 Processo nº 1531/65, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

 Processo nº 00940/65, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

 Processo nº 00939/65, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

 

ATA 67° - Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: três de junho de mil novecentos e sessenta e cinco – p. 304 – 305 

Pauta da Reunião: 

 Apreciação do Parecer da Comissão de Legislação e Regimentos exarado no 

Processo s/n da Faculdade de Medicina, que versa assunto relacionado com 

a aprovação do Regimento Interno dessa Faculdade, devidamente adaptado 

à Lei nº 4464/64; 

 

ATA 68° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: trinta de junho de mil novecentos e sessenta e cinco – p. 306 – 314 

Pauta da Reunião: 

 Telegrama do Diretor do Pessoal do MEC; 

 Aviso nº 184/65 – Circular – do Ministro da Educação e Cultura; 

 Ofício nº 232/65, do Presidente de DCE; 

 Ofício s/n, do professor Raymundo Muniz de Aragão encaminhando os 

relatórios 5 e 6 da Secretaria Executiva da CADIFF; 

 Ofício nº 1178/65, do Diretor Geral do DTC, do Conselho Nacional de 

Pesquisas; 

 Circular do professor Luiz Vianna Filho; 

 Carta do professor Paulo S. Lacz; 

 Processo nº 0039/65, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

 Processo nº 00940/65, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

 Processo nº 2769/65, da Faculdade de Ciências Econômicas; 



 Processo nº 2767/65, da Faculdade de Ciências Econômicas; 

 Processo nº 2768/65, da Faculdade de Ciências Econômicas; 

 Processo nº 2766/65, da Faculdade de ciências Econômicas; 

 Processo nº 2487/65, da Faculdade de Ciências Econômicas; 

 Processo nº 2003/65, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

 Processo nº 2709/65, da Faculdade de Farmácia; 

 Processo nº 1707/65, da Faculdade de Ciências Econômicas; 

 Processo nº 10279/64, do professor Antônio Adolfo Lisboa; 

 Processo nº 1738/65 – Solicitação do Coral Mons. Perosi, de São Pedro de 

Alcântara, para que se fizesse doação de becas fora de uso pelo coral da 

Universidade; 

 Processo nº 1478/65, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

 Processo nº 1276/65, da Faculdade de Odontologia; 

 Processo nº 0244/65, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

 Processo nº 1530/65, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

 

ATA 69° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: trinta e um de julho de mil novecentos e sessenta e cinco – p. 314 – 319 

Pauta da Reunião: 

 Ofício s/n do professor Nilson Paulo, diretor da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras solicitando autorização para funcionamento de um Curso de 

Extensão; 

 Processo nº 6135/64, da Faculdade de filosofia, Ciências e Letras; 

 Processo nº 2331/65, da Faculdade de Farmácia; 

 

ATA 70° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e sete de agosto de mil novecentos e sessenta e cinco – p. 320 – 328 

Pauta da Reunião: 



 Carta recebida da Alemanha a respeito do interesse de um laboratório de 

línguas; 

 Ofício nº 9180/65, da CAPES, referente oferta de bolsas de estudo para 1966; 

 Telegrama do dia 17 de agosto de 1965 do Ministro da Educação ; 

 Portaria nº 203, de 23 de agosto de 1965 da Diretoria do Ensino Superior; 

 Ofício nº 992/65, de 27 de agosto de 1965, da Escola de Engenharia 

Industrial; 

 Processo nº 10279/64; 

 Processo nº 03569/65, do Diretório Central dos Estudantes; 

 Processo nº 00626/65, do professor Osvaldo Ferreira de Melo; 

 Processo nº 00231/65, da Faculdade de Farmácia; 

 Processo nº 03150/65, da Reitoria; 

 Processo nº 03162/65, da Escola de Engenharia Industrial; 

 

ATA 71° - Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: quinze de setembro de mil novecentos e sessenta e cinco – p. 328 – 334 

Pauta da Reunião: 

 Ampla discussão a respeito da situação do Restaurante Universitário; 

 

ATA 72° - Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: dezesseis de setembro de mil novecentos e sessenta e cinco – p. 335 – 340 

Pauta da Reunião: 

 Discussão a respeito da abertura do Restaurante Universitário; 

 

ATA 73° e 74º - Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 



Data: dezessete e dezoito de setembro de mil novecentos e sessenta e cinco – p. 

341 – 344 

Pauta da Reunião: 

 Ofício nº 1420, do Governador do Estado acusando recebimento do Ofício nº 

1396, do Reitor; 

 Ofício nº 41/65/66, do Diretório Central dos Estudantes; 

 Ofício nº 80/65/66, do Diretório Central dos Estudantes; 

ATA 75° - Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte de setembro de mil novecentos e sessenta e cinco – p. 344 – 346 

Pauta da Reunião: 

 Apreciação do Ofício nº 84/65/66, do Presidente do Diretório Central de 

Estudantes de Santa Catarina; 

 

ATA 76° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: trinta de setembro de mil novecentos e sessenta e cinco – p. 347 – 351 

Pauta da Reunião: 

 Western do Diretor do Ensino Industrial dizendo que não concorda com a 

medida adotada em relação a cessão do Restaurante da Escola Industrial; 

 Western do Reitor informando haver falado com o Ministro da Educação e 

Diretor do Ensino Industrial e resolvido o problema do restaurante através de 

convênio; 

 Ofício s/n da professora Glete de Alcântara, diretora da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto; 

 Ofício s/n do Diretório Central de estudantes pleiteando para a atual Diretoria 

Executiva do DCE, os poderes de Conselho Deliberativo; 

 Ofício s/n do Centro de Estudos de Direito Comparado da Universidade da 

Colômbia; 



 Ofício s/n do Diretor de Programas da CAPES, solicitando divulgação e 

oferecimento de bolsas de estudos no Japão; 

 Processo nº 10279/64, da Faculdade de Ciências Econômicas; 

 Processo nº 3437/65, da Faculdade de filosofia, Ciências e Letras; 

 Processo nº 3601/65, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

 Processo nº 10286/64 – Convênio com a Prefeitura Municipal de Joinville; 

 Processo nº 2001/65, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

 Processo nº 2531/65, da Escola de Engenharia Industrial; 

 Processo nº 00327/65, da Faculdade e Direito; 

 Processo nº 03610/65, da Faculdade de Direito; 

 Processo nº 2068/65 – Reitoria – Regimento da Imprensa Universitária; 

 Processo nº 3273/65, da Faculdade de Odontologia; 

 

ATA 77° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e nove de outubro de mil novecentos e sessenta e cinco – p. 352 – 356 

Pauta da Reunião: 

 Ofícios nº 852 e 853, da Faculdade de Medicina; 

 Ofícios nº 142 e 542/63, do Ministério das Relações Exteriores; 

 Relatório do professor Hélcio Moreira da Silveira sobre atividades 

desenvolvidas no mês de setembro do corrente ano, na cidade de São Paulo; 

 Relatório do Diretor da Faculdade de Odontologia referente situação da 

mesma; 

 O Reitor deu conhecimento à Casa sobre a liberação total das licenças de 

importação da Alemanha Oriental; 

 Processo nº 10286/64 – Convênio com a Prefeitura Municipal de Joinville; 

 Processo nº 4152/65 - Relatório e Parecer da Comissão Especial designada 

pela Portaria nº 238/65, do Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina; 

 Processo nº 03610/65, - Faculdade de Direito – Projeto de reforma e 

ampliação do prédio da Faculdade; 



 Processo nº 02024/65 – Faculdade de Medicina – Convênio com o Hospital 

Infantil; 

 Processo nº 04298/65, do Diretório Estadual de Estudantes; 

 Processo nº 01276/65 – Faculdade de Odontologia – Requerimento de 

Auxiliares de Ensino; 

 Apreciação do projeto de Resolução que disciplina o pagamento de professor 

substituto na Universidade; 

 

ATA 78° - Ata da sessão ordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: trinta de novembro de mil novecentos e sessenta e cinco – p. 357 – 365 

Pauta da Reunião: 

 Proposta orçamentária para o ano de 1967; 

 Apreciação do Projeto de Regimento Interno do  Instituto de Antropologia; 

 Processo nº 05269/65, que abre o crédito especial de C$ 3.068.254; 

 Processo nº 02874/65, que abre crédito especial de C$ 350.000; 

 Processo nº 03729/65, que abre crédito especial de C$ 250.000.000; 

 Processo nº 03721/65, que abre crédito especial de C$ 2.788.252; 

 Processo nº 03720/65, que abre crédito especial de C$ 19.090.115; 

 Processo nº 01951/65, que abre crédito especial de C$ 30.000.000; 

 Processo nº 04850/65, que abre crédito especial de C$ 70.000.000 

 Processo nº 05399/65, que abre crédito especial de C$ 6.351.586; 

 Processo nº 05401/65, que abre crédito especial de C$ 607.741; 

 Processo nº 8281/65, do Departamento Administrativo do Serviço Público; 

 Processo nº 04891/65, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

 Processo nº 04892/65, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

 Processo nº 04889/65, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

 Processo nº 03665/65, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

 Processo nº 04673/65, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

 Processo nº 04775/65, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

 



ATA 79° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: trinta de dezembro de mil novecentos e sessenta e cinco – p. 365 – 368 

Pauta da Reunião: 

 Processo nº 05445/65 – Projeto do Regimento Interno do Instituto de 

Antropologia; 

 Processo nº 05536/65 – Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras – 

Contratação de professores; 

 Processo nº 03677/65 – Faculdade de Farmácia; 

 Processo nº 3581/65, da Faculdade de Medicina; 

 

ATA 80° - Ata da sessão ordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: trinta e um de março de mil novecentos e sessenta e seis – p. 369 – 376 

Pauta da Reunião: 

 Eleição do representante: do Conselho Universitário junto ao Conselho de 

Curadores, da Comissão de Ensino e Recursos, e da Comissão de 

Legislação e Regimentos; 

 Processo nº 05050, contratação do professor Paulino Wandresen; 

 Processo nº 04867, recontratação do professor Nelson Lima Teixeira; 

 Processo nº 04890, recontratação do professor Evlin Kelley; 

 Processo nº 04894, recontratação do professor Walter Fernando Piazza; 

 Processo nº 04893, recontratação do professor Walter Gomes; 

 Processo nº 04930, recontratação dos professores Zulmar de Lins Neves, 

Antônio Santaella, Ermino Estevan de Lima Sobrinho, Otto Freusberg e 

Antônio Moniz de Aragão; 

 Processo nº 05115, recontratação dos professores Edward Navarro, Gustavo 

Zimmer, Nereu do Vale Pereira, Oscar Pereira, Joel Vieira de Souza e Carlos 

José Gevaerd; 

 Processo nº 05714, recontratação dos professores Manoel Nogueira de 

Souza, Ayrton Roberto de Oliveira e Osvaldo de Oliveira Maciel; 



 Processo nº 01276, da Faculdade de Odontologia; 

 Processo nº 03762, do Diretório Central dos Estudantes; 

 Processo nº 05104, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

 Processo nº 05753, da Faculdade de Direito – Adaptação do seu Regimento 

ao Decreto nº 57336; 

 Processo nº 05830, da Faculdade de Odontologia – Anexo VI do Regimento 

Interno; 

 Processo nº 06261, da Faculdade de Medicina; 

 Processo nº 06406, da Faculdade de Direito – Alteração da Resolução nº 1; 

 Processo nº 06858 – Prestação de contas do exercício de 1965; 

 

ATA 81° - Ata da sessão ordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e cinco de abril de mil novecentos e sessenta e seis – p. 377 – 381 

Pauta da Reunião: 

 Processo nº 2766, da Faculdade de Ciências Econômicas; 

 Processo nº 2767, da Faculdade de Ciências Econômicas; 

 Processo nº 3854, do aluno Iseu Ribero de Araújo, do curso de Pedagogia 

requer dispensa da cadeira de Estatística, por já ter cursado a mesma; 

 Processo nº 5305, da Faculdade de Medicina; 

 Processo nº 7391, que trata do trabalho apresentado pela Comissão Especial 

designada pela Portaria nº 052/66, constituída para adaptar o Estatuto da 

Universidade Federal de Santa Catarina aos termos da Lei nº 4881-A; 

 Processo nº 6894, em que a ECATEL – Empresa Catarinense de Televisão 

S/A propõe a assinatura de um convênio com a Universidade para a 

execução de serviços de televisão educativa; 

 Processo nº 7110, em que a acadêmica Teresinha Chemale recorre da 

decisão da Congregação da Faculdade de Odontologia, que lhe negou 

matrícula à 3ª série do curso; 



 Processo nº 7329, em que a Faculdade de Farmácia submete à apreciação  

do Conselho os termos da Resolução nº 1 de sua Congregação que 

introduziu modificações em seu Regimento, adaptando-o à Lei 4881-A; 

 

ATA 82° - Ata da sessão ordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: trinta e um de maio de mil novecentos e sessenta e seis – p. 381 – 388 

Pauta da Reunião: 

 Processo nº 07486, da Faculdade de Ciências Econômicas; 

 Processo nº 07433, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

 Processo nº 07653, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

 Processo nº 6502, da Faculdade de Farmácia e Bioquímica; 

 Processo nº 06923, da Faculdade de Farmácia e Bioquímica; 

 Processo nº 07560, da Faculdade de Odontologia, em que o aluno José 

Alexandre Filho recorreu da decisão da Egrégia Congregação daquela 

Universidade que lhe negou matrícula para o corrente ano letivo; 

 Processo nº 06654, da Faculdade de Direito; 

 

ATA 83° - Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: seis e sete de junho de mil novecentos e sessenta e seis – p. 389 – 393 

Pauta da Reunião: 

 No primeiro dia foram feitas apenas homenagens em memória do professor 

Joaquim Madeira Neves; 

 Discussão a respeito de recursos da Congregação da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras sobre resolução do Conselho, tomada em reunião no dia 31 

de maio, que determinou tornar sem efeitos as Resoluções 15 e 16/66 e 

determinar que não fossem recontratados os professores Luiz Severo Panta e 

Nelson Lima Teixeira; 



 

ATA 84° - Ata da sessão Conselho Universitário. 

Data: vinte e oito de junho de mil novecentos e sessenta e seis – p. 393 – 396 

Pauta da Reunião: 

 Ofício nº 049/66, do DCE, comunicando a posse no dia 26 de abril de 1966 

dos acadêmicos Nelson Vedekin e Carlos Monteiro Vila Verde, 

respectivamente tesoureiro e suplente de representação; 

 Ofício nº 437/66, da Faculdade de Medicina, comunicando a ausência do 

diretor em virtude de viagem; 

 Processo nº 6406, da Faculdade de Direito; 

 Processo nº 06654, da Faculdade de Direito; 

 Processo nº 7389, solicitação da Faculdade de Brasília para que o professor 

Abelardo da Silva Gomes, da Faculdade de Direito desta Universidade seja 

colocado à disposição daquela Universidade; 

 

ATA 85° - Ata da sessão do Conselho Universitário. 

Data: vinte e nove de julho de mil novecentos e sessenta e seis – p. 396 – 401 

Pauta da Reunião: 

 Processo nº 2024, da Faculdade de Medicina, propondo assinatura de 

convênio com o Hospital Infantil Edith Gama Ramos; 

 Processo nº 5403/65, da Faculdade de Direito, referente a projeto de 

Regimento de Cursos de Pós-Graduação, Especialização, Aperfeiçoamento e 

Extensão; 

 Processo nº 9036, da Faculdade de Odontologia, referente à majoração do 

valor das bolsas para estagiários da Universidade em outros centros do país; 

 Processo nº 9091, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

 Processo nº 9101, do Diretório Central dos Estudantes; 

 Processo nº 9132, do Diretório Estadual dos Estudantes de Santa Catarina; 

 Processo nº 8971 e 9016, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 



 Processo nº 9272, da Faculdade de Ciências Econômicas; 

 

ATA 86° - Ata do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: trinta e um de agosto de mil novecentos e sessenta e seis – p. 402 – 405 

Pauta da Reunião: 

 Processo nº 9242/66, da Federação Catarinense de Desportos – Solicitação 

da liberação de quotas dos dois primeiros trimestres; 

 Processo nº 9132/66, do Diretório Estadual dos Estudantes – Solicitação da 

liberação de verba de C$ 1.000.000; 

 Processo nº 9101/66, do Diretório Central dos Estudantes – Plano de 

aplicação da verba de C$ 3.000.000; 

 Processo nº 8752/66, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

 Processo nº 07486/66, da Faculdade de Ciências Econômicas a respeito do 

Projeto de Resolução nº 28/66; 

 Processo nº 6654/66, da Faculdade de Direito, onde se solicita que seja 

deferida uma remuneração aos regentes de cadeira desdobrada; 

 Processo nº 5966/66, da Faculdade de Direito – Criação do Instituto de 

Criminologia e Biotipologia; 

 Processo nº 5967/66, da Faculdade de Direito – Criação do Instituto de Direito 

ao Trabalho; 

 Processo nº 9033/66, da Faculdade de Medicina – Justificativa de falta do 

aluno Celso Nicodemos Lopes nas eleições estudantis de 26/04/66; 

 Processos nº 7951/66 e 8253/66, da Escola de Engenharia Industrial – 

Justificativa de falta dos alunos Leon Schmiegelow e Carlos Caldas nas 

eleições estudantis de 26/04/66; 

 Processo nº 9143/66, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

 Processo nº 8347/66, da Faculdade de Farmácia, solicitando que seja firmado 

convênio entre a Universidade e a Fundação Médico Hospitalar Catarinense; 

 



ATA 87° - Ata do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: trinta de setembro de mil novecentos e sessenta e seis – p. 406 – 409 

Pauta da Reunião: 

 Discussão do Processo nº 8347/66, referente ao convênio a ser firmado entre 

a Universidade e a Fundação Médico Hospitalar Catarinense. Aprovado; 

 Processo nº 10018/66, da Faculdade de Farmácia, onde a mesma propõe a 

assinatura de um convênio entre a Universidade Federal de Santa Catarina e 

a Diretoria do Ensino Superior. Aprovado; 

 Processo nº 2024/65, da Faculdade de Medicina a respeito de convênio com 

o Hospital Infantil. Aprovado; 

 Processo nº 7391/66 – Relatório a respeito das alterações do Estatuto da 

Universidade Federal de Santa Catarina; 

 Processo nº 09742/66, da Faculdade de Farmácia, que trata da criação do 

Centro de Estudos Botânicos; 

 

ATA 88° - Ata da sessão extraordinária do Conselho Universitário. 

Data: sete de outubro de mil novecentos e sessenta e seis – p. 410 – 435 

Pauta da Reunião: 

 Leitura da redação final do convênio a ser firmado entre a Universidade e a 

Fundação Médico Hospitalar Catarinense. Aprovado; 

 Apreciação do relatório apresentado pela Comissão Especial designada pela 

Portaria nº 52/66. Aprovado com alterações; (As alterações constam na ata) 

 

ATA 89° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: trinta e um de outubro de mil novecentos e sessenta e seis – p. 435 – 439 

Pauta da Reunião: 



 Aprovação do processo nº 9742/66, a respeito do Centro de Estudos e 

Pesquisas vinculado à cadeira de Botânica da Faculdade de Farmácia; 

 Processo nº 09741/66, da Faculdade de Farmácia – Crédito Especial. 

Aprovado; 

 Processo nº 10369/66, da Reitoria – Crédito Especial. Aprovado; 

 Processo nº 10370/66, da Reitoria – Crédito Especial. Aprovado; 

 Processo nº 10371/66, da Faculdade de Medicina – Crédito Especial. 

Aprovado; 

 Processo nº 10372/66, da Farmácia de Ciências Econômicas – Crédito 

Especial. Aprovado; 

 Processo nº 10374/66, da Reitoria – Crédito Especial. Aprovado; 

 Processo nº 10375/66, da Faculdade de Odontologia – Crédito Especial. 

Aprovado; 

 Processo nº 10394/66, da Reitoria – Crédito Especial. Aprovado; 

 Processo nº 10415/66, da Reitoria – Crédito Especial. Aprovado; 

 Processo nº 10416/66, da Reitoria - Crédito Especial. Aprovado; 

 Processo nº 10426/66, da Reitoria – Crédito Especial. Aprovado; 

 Processo nº 10516/66, da Reitoria – Crédito Especial. Aprovado; 

 Processo nº 10543/66, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras – Crédito 

Especial. Aprovado; 

 

ATA 90° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e dois de dezembro de mil novecentos e sessenta e seis – p. 440 – 443 

Pauta da Reunião: 

 Processo nº 10251/66, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

 Processo nº 10059/66, da Escola de Engenharia Industrial – Justificativa de 

falta de alunos às eleições do DCE. Aprovado; 

 Processos nº 10322, 10321, 10965, 10963, 10962, 11368, 11508, 11214, 

11513, 11514, e 11307, onde diversos alunos de diversas unidades solicitam 

abono das faltas às eleições do DCE. Aprovados; 



 Processo nº 11642/66 – Abertura de crédito especial de C$ 60.000.000. 

Aprovado; 

 Processo nº 11643/66 – Crédito especial de C$ 11.316.000. Aprovado; 

 Processo nº 11641/66 – Crédito especial de C$ 30.000.000. Aprovado; 

 Processo nº 11599/66 – Crédito especial de C$ 50.000.000. Aprovado; 

 Processo nº 11616/66 – Crédito especial de C$ 17.195.398. Aprovado; 

 Processo nº 11555/66 – Crédito especial de C$ 150.000.000. Aprovado; 

 Processo nº 11523/66 – Crédito especial de C$ 6.000.000. Aprovado; 

 Processo nº 10941/66 – Crédito especial de C$ 1.889.375. Aprovado; 

 Processo nº 11809/66 – Crédito especial de C$ 50.000.000. Aprovado; 

 Processo nº 11958 – Relatório da Comissão de Inquérito designada pela 

Resolução nº 34/66. Aprovado; 

 Processo nº 10441/66, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 

 

ATA 91° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e sessenta e sete – p. 444 – 446 

Pauta da Reunião: 

 Processos nº 12024/66, 12025/66 e 12028/66, da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras solicitando a contratação de professores. Aprovados; 

 Processo nº 08330/66, da Faculdade de Farmácia e Bioquímica que trata da 

construção da nova ala do prédio dos laboratórios; 

 

ATA 92° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: trinta e um de março de mil novecentos e sessenta e sete – p. 447 – 448 

Pauta da Reunião: 

 Leitura do Ofício nº 108/67, de 1º de fevereiro de 1967; 

 Processo nº 12862/67, do professor Paulo Fernando de Araújo Lago, 

solicitando que seja formulada uma definição para a expressão “demais 



titulares”, prevista no Artigo 44, Letra A, do Estatuto da Universidade Federal 

de Santa Catarina; 

 

ATA 93° - Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: sete de abril de mil novecentos e sessenta e sete – p. 449 – 452 

Pauta da Reunião: 

 Leitura do Ofício do Diretório Central dos Estudantes, onde se solicitava 

permissão ao Conselho Universitário para que o estudante Celso Vietro, da 

Escola de Engenharia Industrial, participasse da reunião para prestar 

esclarecimentos a respeito do Processo nº 13367/67; 

 Processo nº 12862/67, do professor Paulo Fernando de Araújo Lago, 

solicitando que seja formulada uma definição para a expressão “demais 

titulares”, prevista no Artigo 44, Letra A, do Estatuto da Universidade Federal 

de Santa Catarina; 

 Ampla discussão a respeito do Processo nº 13367/67, em que oito alunos da 

Escola de Engenharia Industrial encaminham recursos ao Conselho 

Universitário contra a decisão da Congregação daquela Unidade que indeferiu 

suas matrículas; 

 

ATA 94° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e oito de abril de mil novecentos e sessenta e sete – p. 453 – 462 

Pauta da Reunião: 

 Leitura do Decreto nº 60516, de 18 de março de 1967 e do Convênio 

celebrado entre o Ministério da Educação e Cultura e as Universidades e 

estabelecimentos isolados de ensino superior; 

 Leitura da proposta do Reitor com relação à vigência do Estatuto da UFSC e 

Regimentos das Unidades; 



 Discussão a respeito da proposta acima citada, após, a mesma foi posta em 

votação; 

 Leitura e discussão da proposição ao Egrégio Conselho no sentido de definir 

o voto dos demais titulares citado no Artigo 44 do Estatuto; 

 Processo nº 10753/66, em que a Faculdade de Ciências Econômicas 

encaminha seu Regimento; 

 Processo nº 10751/66, em que a Faculdade de Farmácia e Bioquímica 

encaminha seu Regimento; 

 Processo nº 10750/66, em que a Faculdade de Medicina encaminha o seu 

Regimento; 

 Processo nº 10266/66, em que a Escola de Engenharia Industrial encaminha 

o seu Regimento; 

 Processo nº 13139/66 – Prestação de contas do exercício de 1966; 

 Por solicitação do conselheiro Caspar Erich Stemmer, foi relatado o Processo 

nº 09410/66, em que a Faculdade de Direito encaminhou o seu Regimento; 

 

ATA 95° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: trinta e um de maio de mil novecentos e sessenta e sete – p. 464 – 469 

Pauta da Reunião: 

 Processo nº 14607/67 – Alteração do Regimento da Reitoria, transformando a 

Divisão de Obras e Planejamento em Departamento de Engenharia e 

Arquitetura; 

 Processo nº 13734 – Adaptação do Estatuto da Universidade Federal de 

Santa Catarina às normas estabelecidas pelo Decreto nº 228 de 28 de 

fevereiro de 1967; 

 

ATA 96° - Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e oito de junho de mil novecentos e sessenta e sete – p. 470 – 472 

Pauta da Reunião: 



 Leitura e aprovação da ata 95; 

 Sessão destinada à votação para decidir a lista tríplice de professores para a 

nomeação do Reitor. A lista ficou assim constituída: professor João David 

Ferreira Lima, professor Telmo Vieira Ribeiro e professor Edmundo Acácio; 

 

 

ATA 97° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e oito de junho de mil novecentos e sessenta e sete – p. 473 – 480 

Pauta da Reunião: 

 Processo nº 15272, em que o Conselho de Reitores das Universidades 

Brasileiras propunha a realização de um convênio com a Universidade 

Federal de Santa Catarina para a organização e execução de um curso de 

aperfeiçoamento de Pessoal Administrativo; 

 Leitura do Ofício nº 164/67, que capeia a minuta do referido convênio; 

 

ATA 98° - Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: nove de agosto de mil novecentos e sessenta e sete – p. 481 – 498 

Pauta da Reunião: 

 A presente sessão extraordinária foi convocada para apreciar o Plano de 

Reforma da Universidade, elaborado pelo grupo de trabalho designado pelo 

Reitor, em obediência aos termos dos Decretos-Leis nº 53 de 18 de novembro 

de 1966 e 252 de 28 de fevereiro de 1967; 
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Conteúdo: 

ATA 99° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: trinta e um de agosto de mil novecentos e sessenta e sete – pg. 02 - 05. 

Pauta da Reunião:  

 Oficio nº 566/67 da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras comunicando a 

eleição do Professor Osvaldo Rodrigues Cabral para representante da 

Congregação daquela Faculdade no Conselho Universitário, bem como seus 

suplentes,1º e 2º, respectivamente, os professores Werner José Soell e 

Evaldo Pauli. 

 Processo nº 14.621 da Faculdade de Ciências Econômicas, crédito especial 

de NCr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros novos) para construção da quadra de 

esportes, no terreno da Escola Infantil de Santa Catarina; Aprovado. 

 Processo nº 15.784 solicitação da Reitoria para abertura de crédito 

suplementar de NCr$ 40.000,00 (quarenta mil cruzeiros novos) para 

pagamento de dívidas de exercícios findo; Aprovado. 

 Processo nº 15.797 da Reitoria solicitando abertura de crédito especial para a 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras para atender as despesas com os 

exames e suficiência para registro provisório de professores; Aprovado. 

 Processo nº 15.579 da Reitoria solicitando crédito especial de NCr$ 489,00 

(quatrocentos e oitenta e nove cruzeiros novos) para pagamento de mão de 

obra de um muro de alvenaria, em terreno Universitário, à Rua Almirante 

Alvim; Aprovado. 



 Processo nº 15.945 da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras solicitando 

abertura de crédito especial de NCr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros novos) 

para manutenção do Ginásio de Aplicação; Aprovado.  

 Processo nº 15.946 da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras solicitando 

abertura de crédito especial de NCr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros novos), 

para o reequipamento do Ginásio de Aplicação; Aprovado. 

 Processo nº 15.986 da Reitoria solicitando abertura de crédito especial de 

NCr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros novos) para custeio da Construção 

de quatro blocos destinados ao Colégio Universitário; Aprovado. 

 Processo nº 16.078 da Faculdade de Odontologia, solicitando abertura de 

crédito especial de NCr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros novos) para atender 

despesas com o “Primeiro Encontro de Professores de Historia e Patologia 

das Faculdades de Odontologia”; Aprovado. 

 Processo nº 14.054 da Reitoria, solicitando crédito especial de NCr$ 

55.114,71 (cinquenta e cinco mil, cento e quatorze cruzeiros novos e setenta 

e um centavos) para despesas decorrentes com o pagamento da 3ª e última 

parcela do contrato de fornecimento de material para a Faculdade de 

Odontologia com firma “DABI” – Industria Brasileira de Aparelhos Dentários 

S/A-;  Aprovado. 

 Processo nº 15.944 da Reitoria, solicitando a abertura de crédito especial de 

NCr$ 113.019,77 ( cento e treze mil, dezenove cruzeiros novos e setenta e 

sete centavos) para reforçar, no orçamento do corrente exercício a verba 

específica para importação de equipamentos técnicos-científicos; Aprovado. 

 Processo nº 13.687 da Reitoria, solicitando a abertura de crédito especial de 

NCr$ 20.636,73 (vinte mil, seiscentos e trinta e seis cruzeiros novos e setenta 

e três centavos), para o atendimento de despesas com contrato celebrado 

com a Firma Enco Ltda., para a reforma e ampliação do prédio da Faculdade 

de Direito; Aprovado. 

 Processo nº 15.860 da Reitoria, solicitando a abertura de crédito especial de 

NCr$ 140.000,00 (cento e quarenta mil cruzeiros novos) para atender as 

despesas com a conclusão da nova ala do prédio da Faculdade de 

Odontologia; Aprovado. 



 Processo nº 14.609 proposta para o Orçamento e Regência Patrimonial para 

o quadriênio de 1968/71, tendo seu orçamento proposto para 1986, num total 

de NCr$ 14.479.000,00 (quatorze milhões, quatrocentos e setenta e nove mil 

cruzeiros novos) e a distribuição entre as Unidades. Relatou-se ser baixa a 

proposta de NCr$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros novos) para a 

Assistência aos Educandos, esclareceu o Reitor que se a verba não suportar 

as despesas ela será suplementada; Aprovada. 

 Pauta adicionada vista ser matéria de urgência, solicitando a anulação da 

reunião da Congregação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 

realizada no dia 18 de agosto do ano corrente; Aprovada. 

 

ATA 100ª - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: treze de outubro de mil novecentos e sessenta e sete – pg. 06 – 11. 

Pauta da reunião: 

 Eleição para Vice-Reitor, tendo como eleito o Professor Roberto Mündell de 

Lacerda. 

 Processo nº 10 251/66 da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras – 

encaminha copia expediente – do Professor Fioravante Ferro; Aprovado. 

 Processo nº 14 321/67 do D.C.E., solicita providencias em relação ao novo 

regime didático que foi aprovado em 28 de abril de 1967; Aprovado por 

unanimidade o parecer da Comissão de Ensino e Recusrsos. 

 Processo nº 16 240/67 convenio com o Departamento Nacional de Obras e 

Saneamento para a execução de um projeto de saneamento no Conjunto 

Universitário da Trindade; Aprovado. 

 Processo nº 16 900/67 prestação de contas do Diretório Central dos 

Estudantes 1966/67; Aprovado. 

 Processo nº 17 241/67 que trata do Recurso do Diretório Central Dos 

Estudantes, que através do parecer da Comissão de Ensino e Recursos que 

se posicionou favorável ao recurso interposto pelos alunos da 5ª serie, 

desobrigando-os de cursarem a Cadeira de Patologia (3ª parte); Aprovado. 



 Processo nº 17 653/67 Reitoria Crédito Suplementar no valor de NCr$ 

160.000,00 (cento e sessenta mil cruzeiros novos) destinado a reforçar no 

orçamento do corrente exercício, atribuído à Faculdade de Medicina; 

Aprovado. 

 Processo nº 17 244/67 Reitoria solicita Crédito Suplementar no valor de NCr$ 

84.000,00 (oitenta e quatro mil cruzeiros novos) para reforçar orçamento da 

manutenção do Restaurante Universitário; Aprovado. 

 Processo nº 17 214/67 o Instituto de Antropologia solicita suplementação de 

verba no valor de NCr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros novos), para reforçar o 

orçamento da manutenção do mesmo; Aprovado. 

 Convenio com o Banco Central e a Universidade Federal de Santa Catarina 

para a realização do Curso Regional de Crédito Rural em colaboração com o 

Instituto de Pesquisas e Estudos Econômicos; Aprovado. 

 

ATA 101ª - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: trinta de novembro de mil novecentos e sessenta e sete – pg. 12 – 14. 

Pauta da reunião: 

 Processo nº 03736/65 pedido do acadêmico Antonio d’Acampora – Faculdade 

de Filosofia, Ciências e Letras, a Comissão de Ensino e Recursos se 

manifestou solicitando o arquivamento deste processo devido ao tempo 

decorrido; arquivamento aprovado por unanimidade. 

 Processos nº 12.294 e 13.520/67 tratam do Colégio Universitário da 

Universidade Federal de Santa Catarina, entendeu o Conselho, que se 

tratando de assuntos analógicos, fossem os mesmos anexados, e, por 

proposta, tanto o Relatório como o Pré-Projeto, seriam distribuídos como 

avulsos aos Senhores Conselheiros; o que foi deferido. 

 Processo nº 13.881 trata da proposição do Professor Paulo Fernando de 

Araújo Lago, referente à uniformização das formaturas, a Comissão de 

Ensino e Recursos emitiu parecer alegando que sua execução é impraticável 

aquela altura do não, e pede para que o assunto seja reconsiderado 



novamente tão logo; parecer da Comissão de Ensino e Recursos foi 

aprovado. 

 Processo nº 18198/67 da Reitoria, abertura de crédito especial de NCr$ 

7.688,28 (sete mil, seiscentos e oitenta e oito cruzeiros novos e vinte e oito 

centavos); Aprovado. 

 Processo nº 18199//67 Faculdade de Odontologia solicita abertura de crédito 

especial de NCr$ 70.000,00 (setenta mil cruzeiros novos); Aprovado. 

 Processo nº 18212/67 Faculdade, de Filosofia Ciência e Letras solicitação de 

crédito especial de NCr$ 72.000,00 (setenta e dois mil cruzeiros novos); 

Aprovado. 

 

ATA 102° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte de dezembro de mil novecentos e sessenta e sete. Pg. 14 – 17. 

Pauta da Reunião: 

 Processo nº 18.711 crédito especial de NCr$ 46.351,31 (quarenta e seis mil, 

trezentos e cinquenta e um cruzeiros novos e trinta e um centavos), 

destinados ao atendimento de encargos legais no que refere a aquisição de 

equipamentos às Unidades; Aprovado. 

 Processo nº 18.958/67 crédito especial de NCr$ 434.651,35 (quatrocentos e 

trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e um cruzeiros novos e  trinta e 

cinco centavos), destinados ao atendimento das despesas da Administração 

da Universidade; Aprovado. 

 Processo nº 18.942/67 trata de relatório a respeito do Curso de Francês para 

Universitários pelo método audiovisual 

 Processo nº 17.126/67 alteração do Regimento Interno, artigo 5º, em parte 

propondo a seguinte seriação da 5ª série: Clínica Ginecológica e Obstétrica; 

Clínica Traumatológica e Ortopédica; Clínica Oftalmológica; Clínica Pediátrica 

e Puericultura; Clínica Médica (3ª parte); Clínica Cirúrgica (3ª parte) e 

Patologia (3ª parte); Aprovado. 

 Processo nº 18.539/67 recurso do Diretório Central dos Estudantes – 

Terezinha Chemale; aprovado por maioria. 



 

ATA 103ª - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: trinta e um de janeiro de mil novecentos e sessenta e oito – pg. 17 – 20. 

Pauta da reunião: 

 Processo nº 10.285 da Faculdade de Odontologia que encaminha Estatuto 

do Centro de Estudos Odontológicos de Santa Catarina; Aprovado. 

 Processo nº 12.037 da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras que 

encaminha o Regime Interno da Faculdade, aprovado o primeiro item do 

parecer da Comissão de Legislação e Regimentos. 

 Processo nº 17.061 da Faculdade de Medicina que comunica alteração no 

Regimento Interno; Aprovado. 

 Processo nº 17.453 da Faculdade de Direito que encaminha a aprovação 

do Projeto de adeno à Resolução nº 51/67; Aprovado. 

 Processo nº 19.366 da Faculdade de Odontologia que encaminha 

proposta de alteração de Regimento; Aprovado. 

 Processo nº 14.444 da Faculdade de Ciências Econômica que trata da 

criação do Curso de Administração; Aprovado. 

 Processo nº 19.484 da Faculdade de Farmácia e Bioquímica que 

encaminha Regimento da Faculdade; Aprovado. 

 Processo nº 10.251 da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras que 

encaminha copia de expediente do Professor Fioravante Ferro. 

 

ATA 104ª - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e oito de março de mil novecentos e sessenta e oito – pg. 21 – 24. 

Pauta da reunião: 

 Processo nº 13.414 da Divisão de Serviços Gerais da Reitoria solicita a 

abertura de crédito especial de NCr$ 40.000,00 (quarenta mil cruzeiros 

novos); Aprovado. 



 Processo nº 20.256 da Faculdade de Farmácia e Bioquímica encaminha 

cópia do oficio recebido do Diretor da Fundação Médico Hospitalar 

Catarinense, analisando os frutos positivos que têm sido obtidos através do 

convênio que a Faculdade de Farmácia mantém com o Hospital dos 

Servidores, e propondo o estudo de um convênio com a cadeira de 

Farmacotérmica; o Conselho tomou decidiu que o segundo convênio deverá 

ser estudado, oportunamente. 

 Processo nº 20.336 prestação de contas do exercício de 1967 da 

Universidade Federal de Santa Catarina; Aprovado. 

 Processo nº 20.452 no qual o Governo do Estado de Santa Catarina solicita 

a cessão, pela Universidade, de uma área de terra para a construção do 

Estádio da Capital; Aprovado. 

 Processo nº 08.283 em que é interessada a Faculdade de Ciências 

Econômicas; Aprovado. 

 Processo nº 13.988 no qual o Professor Osvaldo Ferreira de Melo 

encaminhou um estudo sobre exegese do artigo 18 da Lei de Diretrizes e 

Bases para jubilação de alunos reprovados mais de duas vezes. Em se 

tratando de um estudo apresentado e não de caso concreto, o Conselho 

tomou conhecimento de seus termos e determinou o arquivamento. 

 Processo nº 19.467 relativo à contratação de professores do curso de 

Matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; Aprovado. 

 Processo nº 20.206, no qual o Diretório Central dos Estudantes que 

encaminha recurso do aluno Rubem Abreu Machado, que solicita o 

arquivamento do recurso em que havia recorrido da Egrégia Congregação 

da Faculdade de Farmácia e Bioquímica a qual havia beneficiado; Aprovado. 

 

ATA 105ª - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: dois de maio de mil novecentos e sessenta e oito – pg. 24 – 28. 

Pauta da reunião: 

 Processo nº 17.959/68 - Propõe substitutivo ao artigo da 6º da resolução nº 

82/65. Aprovado; 



 Processo nº 19.266/67 solicita a gratificação de tempo integral para a equipe 

do Instituto de Antropologia.  Aprovado; 

 Processo nº 20704/68 - Recurso contra ato da Congregação dessa Unidade, 

que o considera incurso no Art. 18, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional.  Aprovado; 

 Processo nº 21059/68 - Faculdade de Farmácia e Bioquímica, recurso do 

Diretor da Unidade de ato da Egrégia Congregação. O assunto levado a 

consideração da Comissão de Ensino e Recurso, sofreu deste Parecer 

circunstanciado, que, uma preliminar, no sentido de que fosse aberto “vista” 

do processo à Congregação recorrida, bem como aluno, interessado, para 

que, no prazo comum de 10 (dez) dias apresentassem suas contra razões, 

baixando assim o processo à Faculdade para ciência aos interessados. 

Preliminar aprovada; 

 Processo nº 19569/68 - Criação do Instituto de Antropologia; Aprovado. 

 Processo nº 19276/68 - Instituto de Antropologia – Regime Interno. A 

Comissão de Legislação e Regimentos, apreciando a matéria, em parecer, 

manifestou-se pela aprovação do Regimento com exclusão do Art. 4º, § 3º, 

item III. Aprovado; 

 Processo nº 20536/68 – Do mesmo solicitou “vista” o conselheiro Waldemiro 

Cascaes, o que foi deferido; 

 Processo nº 19280/68 – Estatuto do Magistério - Tratando da regulamentação 

das penalidades para os membros do magistério. Após discussão do assunto, 

o Conselho decidiu que fosse constituída uma Comissão Especial; 

 

ATA 106ª - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e quatro de maio de mil novecentos e sessenta e oito – pg. 28 – 39. 

Pauta da reunião: 

 Leitura de ofício constante do Processo nº 21695, da Faculdade de Direito, a 

respeito da proposta do professor Paulo Henrique Blasi, que o Conselho 

Universitário concedesse ao emitente catarinense Ministro Luiz Galloti, o título 

de “Professor Emérito”. Título concedido; 



 Processo nº 21059/68, da Faculdade de Farmácia e Bioquímica, recurso do 

senhor dessa Unidade, contra ato da Congregação. 

 Processo nº 20536/68 da Faculdade de Direito relacionado com as 

providencias relativas à aceitação de transferências de alunos por aquela 

Unidade; por ser um assunto de maior relevância, e considerando que não há 

urgência, propôs-se que a problemática será objeto de estudo e futuramente 

abordada. 

 Processo nº 14675/67 da Escola de Engenharia Industrial que trata de pedido 

do Prof. Nilson Paulo, à disposição da Reitoria, possa integrar a 

Congregação; arquivamento de processo aprovado por unanimidade. 

 Como ultimo assunto constante na pauta dos trabalhos o Magnífico Reitor 

expõe para o Conselho o problema da residência dos Estudantes, mantida 

pela Universidade. 

 

ATA 107ª - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e oito de junho de mil novecentos e sessenta e oito – pg. 40 – 42. 

Pauta da reunião: 

 Processo nº 21237/68 Universidade de Brasília solicita que seja colocado à 

sua disposição o Professor Abelardo da Silva Gomes, Catedrático de Direito 

Judiciário Penal da Faculdade de Direito desta Universidade em prorrogação, 

manifestou-se a Congregação da Faculdade de Direito, pelo atendimento do 

pedido, em caráter excepcional, por mais dois (2) anos. 

 Processo nº 21964/68 Faculdade de Odontologia, abertura de crédito especial 

de NCr$ 17.437,47 (dezessete mil quatrocentos e trinta e sete cruzeiros 

novos e quarenta centavos) para atendimento de despesas; aprovado por 

unanimidade. 

 Processo nº 21137/68 da Reitoria que solicita abertura de crédito suplementar 

de NCr$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil cruzeiros novos), destinados ao 

pagamento de dividas de exercícios findos; aprovado por unanimidade. 

 Proposta de Orçamento Programa para o triênio de 1969 – 1971; aprovado 

por unanimidade. 



 O Egrégio Conselho Universitário ocupou-se da apreciação do Parecer da 

Comissão constituída para se manifestar sobre as residências estudantis. O 

oficio da Comissão encaminhado do Relatorio bem como o Parecer da 

Comissão, que conclui por sua maioria da seguinte maneira: 

a) Compra dos imóveis “Planalto” e “Luso”, com moveis e utensílios neles 

existente, pelo preço da avaliação; 

b) Rescisão do contrato mantido com o Dr. José Carlos Daux e referente ao 

prédio sito à Rua Bacaiúva, 215; 

c) Pagamento de bolsa de sessenta cruzeiros novos durante todo o ano 

reajustável de acordo com os índices legais; 

d) Que os imóveis adquiridos pela Universidade e ocupados pelos 

estudantes sejam por estes administrados, através de diretoria eleita e 

sem ônus para a mesma Universidade. 

Em discussão as referidas conclusões solicitaram-se “vista” do mesmo por 

alguns membros do Conselho. À vista dessas solicitações, convocou o 

Magnifico Reitor os Senhores Conselheiros para uma reunião 

extraordinária a realizar-se no dia 1º de julho. 

 

 

ATA 108ª - Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: primeiro de julho de mil novecentos e sessenta e oito – pg. 43 – 45. 

Pauta da reunião: 

 Votação e aprovação da ata nº 107; 

 Sessão convocada com a finalidade de continuar a apreciação do relatório 

oferecido pela comissão encarregada de estudar as condições de habitação 

dos estudantes; 

 

ATA 109ª - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: trinta e um de julho de mil novecentos e sessenta e oito – pg. 46 – 52. 

Pauta da reunião: 



 Processo nº 22796/68 da Reitoria, referente abertura de crédito especial. 

Aprovado; 

 Processo nº 20409/68 da Faculdade de Direito, referente abertura de crédito 

especial. Aprovado; 

 Termo de convênio provisório que entre si estabelecem a UFSC e a 

Fundação Médico Hospitalar Catarinense, com objetivo a utilização, pela 

faculdade de Medicina, de algumas instalações e serviços da Maternidade 

Carmela Dutra e do Hospital Infantil Edith Gama Ramos. Aprovado; 

  Processo nº 22554/68 a respeito da criação da Faculdade de Enfermagem; 

 

ATA 110ª - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: dezesseis de agosto de mil novecentos e sessenta e oito – pg. 53 – 54. 

Pauta da reunião: 

 Processo nº 23077/68 – Alteração de cláusula do convênio celebrado entre a 

UFSC e o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Aprovado; 

 Processo nº 22193/68 – Diretório dos Estudantes da UFSC pleiteando 

liberação de verbas; 

 

ATA 111ª - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e cinco de setembro de mil novecentos e sessenta e oito – pg. 55 – 69. 

Pauta da reunião: 

 Processo nº 10469/66 – Requerimento do professor Nicolau Severiano de 

Oliveira; 

 Processo nº 22003/68 – Abertura de crédito especial de NCr$ 70.000,00, da 

Faculdade de Medicina; 

 Processo nº 21339/68 da Escola de Engenharia Industrial, propondo minuta o 

de contrato a ser celebrado pela Comissão do Plano de Carvão Nacional, 



para realização de estudos e pesquisa tecnológica sobre cinza e rejeitos 

perigosos do carvão em Santa Catarina. Aprovado; 

 Processo nº 22082/68, da Faculdade de Odontologia, propondo alteração do 

texto regimental. Aprovado; 

 Processo nº 22544/68, da Faculdade de Odontologia, solicitando a criação da 

disciplina isolada de Fisioterapia e Fisiodiagnóstico. Aprovado; 

 Processo nº 23051/68 – Recurso da aluna Marilú Miranda contra ato da 

Congregação da Escola de Engenharia Industrial, que lhe aplicara as sanções 

do Art. 18 da Lei de Diretrizes e Bases; 

 Processo nº 23417/68 – Reitoria – Referente abertura de crédito especial de 

NCr$ 10.000,00, destinado a atender despesas com a complementação da 

quadra de esportes da Faculdade de Ciências Econômicas. Aprovado; 

 Processo nº 23611/68 – Recursos dos alunos José Miguel Eliseo Cáceres 

Lopes, René Martins Mojica e Coriguasí Austricliano da Costa Neto, contra 

decisão da Congregação da Faculdade de Medicina que lhes aplicou as 

sanções do Art. 18 da Lei de Diretrizes e Bases. Aprovado; 

 Processo nº 24326/68 – Plano de reforma da UFSC; 

 

ATA 112ª - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: onze de novembro de mil novecentos e sessenta e oito – pg. 70 – 82. 

Pauta da reunião: 

 Processo nº 23111/68, que trata da abertura de crédito especial destinado a 

atender despesas do Convênio entre a Faculdade de Farmácia e Bioquímica 

e a Fundação Médico Hospitalar Catarinense. Aprovado; 

 Processo nº 24210/68 – Abertura de crédito suplementar destinado a 

construção do Almoxarifado Central, no Conjunto Universitário da Trindade. 

Aprovado; 

 Processo nº 24632/68 – Abertura de crédito especial destinado a atender 

despesas com o pagamento dos professores da diferença de vencimento 

decorrentes da classificação de cargos previstos na Lei nº 4.881-A. Aprovado; 



 Processo nº 24720/68 - Abertura de crédito especial destinado a atender 

despesas com a instalação e funcionamento da Faculdade de Enfermagem. 

Aprovado; 

 Processo nº 22965/68 – Colégio Agrícola de Camboriú apresenta o seu 

Regimento Interno. Aprovado; 

 Processo nº 20515/68, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras – 

Indicação do professor Jaldyr B. Faustino da Silva para chefiar o 

Departamento de História. Aprovado; 

 Processo nº 18888/67, do Departamento de Geografia da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras – Consulta se os professores poderão exercer 

subchefia de departamento. Aprovado; 

 Processo nº 00108/68 – Abertura de crédito especial destinado a atender as 

despesas com o inicio dos Blocos Modulados da Escola de Engenharia 

Industrial. Aprovado; 

 Processo nº 00290/68 – Solicitação de crédito especial destinado a atender 

as despesas decorrentes da realização do concurso de Livre-docência a que 

se submeterá o professor assistente Doutor Danilo Freire Duarte. Aprovado; 

 Ampla discussão do Processo nº 23051/68, da aluna Marilú Miranda – Pedido 

de “vistas” na reunião anterior; 

 

ATA 113ª - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: dezoito de dezembro de mil novecentos e sessenta e oito – pg. 83 – 91. 

Pauta da reunião: 

 Processo nº 00678 – Abertura de crédito especial para atender despesas com 

a importação do Laboratório de Línguas para a Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras. Aprovado; 

 Processo nº 24194/68 – Prestação de contas do Diretório Central dos 

Estudantes relativa ao período de 67/68. Aprovado; 

 Processo nº 24126/68 – Anteprojeto do Estatuto do Centro de Estudos da 

Faculdade de Farmácia e Bioquímica. Aprovado; 



 Processo nº 22943/68, da Escola de Engenharia Industrial – Convênio. A 

discussão do processo foi adiada; 

 Processo nº 24268/68 – Recurso de A. Rosa contra despacho do Reitor que 

negou, em parte, reajuste do preço de hospedagem. Aprovado; 

 Processo nº 0928/68, da Escola de Engenharia Industrial – Consulta sobre a 

situação da aluna Marilú Miranda em face do provimento do recurso. 

Aprovado; 

 Processo nº 00611/68 – Gilberto Zabato solicita reconsideração da decisão do 

egrégio Conselho Universitário em virtude da decisão favorável no caso 

análogo em que foi recorrente a aluna Marilú Miranda; 

 Processo nº 10809/68 – A Escola de Engenharia Industrial solicita que seja 

vetada a decisão do egrégio Conselho Universitário no processo da aluna 

Marilú Miranda e solicita encaminhamento ao Egrégio Conselho Federal de 

Educação; 

 Processo nº 00203/68 – A Faculdade de Ciências Econômicas encaminha 

minuta de Convênio com a SUDESUL para realização de um curso de 

amostragem aplicada à Pesquisa. Aprovado; 

 Processo nº 01094/68 – Abertura de crédito especial para pagamento das 

contribuições do INPS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e 13º salário; 

 

ATA 114ª - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e quatro de janeiro de mil novecentos e sessenta e nove – pg. 92 – 97. 

Pauta da reunião: 

 Processo nº 01736/69 – Criação do Curso de Enfermagem – Parecer nº 

868/68, da Câmara do Ensino Superior; 

 Apreciação do Projeto de Resolução que cria o curso de Enfermagem; 

 

ATA 115ª - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e seis de março de mil novecentos e sessenta e nove – pg. 97 – 102. 



Pauta da reunião: 

 Leitura do parecer nº 112/69, da Câmara do Ensino Superior do Conselho 

Federal de educação, a respeito do início do funcionamento do curso de 

Administração da Faculdade de Ciências Econômicas; 

 Processo nº 24194/69, relativo à prestação de contas do Diretório Central dos 

Estudantes gestão de 1967/68; 

 Processo nº 02713/69 – Prestação de contas da UFSC relativo ao exercício 

de 1968. Aprovado; 

 Processo nº 01423/69, referente alterações Regimentais da Faculdade de 

Odontologia; 

 Processo nº 10469/66 – Faculdade de Ciências Econômicas – Recurso do 

professor Nicolau Severiano de Oliveira; 

 Processo nº 02982/69, da Escola de Engenharia Industrial; 

 

 

ATA 116ª - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e dois de abril de mil novecentos e sessenta e nove – pg. 102 – 103. 

Pauta da reunião: 

 Processo nº 03413/69, da Faculdade de Serviço Social – Petição da aluna 

Neide Maria Copetti; 

 

ATA 117ª - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e seis de junho de mil novecentos e sessenta e nove – pg. 104 – 108. 

Pauta da reunião: 

 Processo nº 00951/68, da Faculdade de Direito – Servidores contratados pelo 

Art. III do Decreto-lei 200 solicitam as vantagens previstas pela consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT); 



 Processo nº 02379/69 – Faculdade de Odontologia solicita extinção da 

disciplina de Técnica Básica. Aprovado; 

 Processo nº 02308/69 – Faculdade de Odontologia solicita reformulação do 

item VI do Artigo V do seu Regimento; 

 Processo nº 04438/69 – Alunos da Faculdade de Direito incursos no Artigo 18 

da Lei de Diretrizes e Bases recorrem da decisão da Congregação ao Egrégio 

Conselho Universitário; 

 Processo nº 04650/69 – Reitoria – Orçamento Programa para o exercício de 

1970; 

 05266/69 – Reitoria – Convênio com o Conselho de Reitores para elaboração 

de normas padronizadas de processamento administrativo para as 

universidades brasileiras; 

 Processo nº 04248/69 - Convênio com a SUDESUL para realização do Curso 

de Treinamento em Planejamento Local Integrado; 

 

ATA 118ª - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: seis de agosto de mil novecentos e sessenta e nove – pg. 108 – 110. 

Pauta da reunião: 

 Processo nº 00951/68, da Faculdade de Direito – Servidores contratados pelo 

Art. III do Decreto-lei 200 solicitam as vantagens previstas pela consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT); 

 Processo nº 06085/69 – Convênio com a Irmandade do Senhor Jesus dos 

Passos e Hospital de Caridade; 

 

ATA 119ª - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: trinta de agosto de mil novecentos e sessenta e nove – pg. 111 – 114. 

Pauta da reunião: 



 Processo nº 06588/69 – Recurso dos acadêmicos Nelson Widekin, Eriberto 

José Meurer, Humberto Pereira e Eralton Viviani, contra a validade das 

eleições do Diretório Central dos Estudantes; 

 

 

ATA 120ª - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e três de outubro de mil novecentos e sessenta e nove – pg. 115 – 147. 

Pauta da reunião: 

 Processo nº 08044/69 – Anteprojeto do Estatuto da Universidade Federal de 

Santa Catarina, elaborado pela Comissão de Implantação da Reforma 

Universitária. O processo foi amplamente discutido, e cada Artigo do Estatuto 

consta no livro de ata; 

 Processo nº 06085/6 – Convênio com a Irmandade do Senhor Jesus dos 

Passos e Hospital de Caridade. Aprovado; 

 Processo nº 00931/69 – Recurso de funcionários da Faculdade de Direito; 

 Processo nº 05019/69 – Prestação de contas do Diretório Central dos 

Estudantes referente à 1ª parcela do exercício de 1968; 

 Processo nº 07469/69 – Prestação de contas do Diretório dos Estudantes 

referente à 2ª parcela do exercício de 1968; 

 Processo nº 07235/69 – Faculdade de Ciências Econômicas – Abertura de 

crédito especial para realização do curso de Amostragem aplicada à 

Pesquisa, em convênio com a SUDESUL; 

 Processo nº 03466/69 – A Faculdade de Ciências Econômicas encaminha 

proposta para aumento de preço por aula ministrada de dez cruzeiros novos 

para trinta cruzeiros novos; 

 Processo nº 07320/69 – Ingresso de Eclesiásticos na Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras; 

 Processo nº 06607/69 – Faculdade de Odontologia – Recurso ex-ofício da 

Direção da Faculdade ao Conselho Universitário sobre a situação de diversos 



alunos, em face da aprovação do Regimento da Faculdade pelo Egrégio 

Conselho Federal de Educação; 

 Processo nº 1999/69 – Faculdade de Farmácia e Bioquímica – Recurso dos 

professores Ranulpho José de Souza Sobrinho e Antônio Bresolin do 

despacho do Reitor que lhes indeferiu o pagamento de horas extraordinárias; 

 Processo nº 08039/69 – Reitoria – Abertura de crédito especial; 

 Processo nº 08006/69 – Abertura de crédito especial para o Instituto de 

Antropologia no valor de NCr$ 5.135,83; 

 Processo nº 08032/69 – Faculdade de Ciências Econômicas – Convênio com 

a Empresa Rogério Souza para a realização de trabalhos técnicos relativos à 

elaboração de Projeto Industrial, visando colaboração financeira; 

 Processo nº 08033/69 – Convênio com o Escritório Invest Ltda. para 

realização de trabalhos técnicos relativos à Pesquisa de Mercado para futura 

implantação de uma Indústria Química na região da Grande Florianópolis; 

 

ATA 121ª - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: trinta de dezembro de mil novecentos e sessenta e nove – pg. 148 – 150. 

Pauta da reunião: 

 Processo nº 08827/69 – Faculdade de Ciências Econômicas – Termo aditivo 

ao Convênio com Ohio State University para pesquisa à análise dos 

programas de Instituições e Serviços de crédito rural; 

 Processo nº 07880/69 – Criação do 2º Ciclo do Colégio de Aplicação; 

 Processo nº 08406/69 – Termo de Convênio com a Prefeitura Municipal de 

Florianópolis em que esta transfere a UFSC praça Santos Dumont, localizada 

no bairro Trindade, para integrá-la ao campus universitário; 

 Processo nº 20536/69 – Faculdade de Direito – Emenda ao Artigo 121 do seu 

Regimento Interno; 

 Processo nº 08355/69 – Escola de Engenharia Industrial – Termos de 

Convênio com a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro para 

promoção de intercâmbio acadêmico na área técnico-científica; 



 Processos nºs 09190/69, 08811/69, 08455/69 e 08823/69, ambos referente 

abertura de crédito especial 

 

ATA 122ª - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e seis de fevereiro de mil novecentos e setenta – pg. 150 – 157. 

Pauta da reunião: 

 Processo nº 09696/70 – Centro Socioeconômico – Convênio entre o IPEE – 

Instituto de Pesquisas e Estudos Econômicos e as Firmas Fábrica Alpe de 

Calçados Ltda. e José C. da Rocha; 

 Processo nº 10389/70 – Relatório da Sub-reitoria de Planejamentos sobre a 

transferência do pessoal admitido na universidade através do Artigo 111 do 

Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967; 

  Processo nº 10132/70 – Centro Tecnológico encaminha cópia do Ofício nº 

P/67/70/2662/69, do Dr. Jaime Magrassi de Sá, presidente do Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico; 

 Processo nº 10338/70 – Ofício da Secretaria Geral do Conselho Federal de 

Educação, encaminhando o Parecer nº 946/69 da Câmara de Ensino Superior 

que aprovou o Estatuto Superior da UFSC (com exclusão dos Artigos 98, 117 

e 118); 

 Processo nº 07559, já apreciado pelo Conselho Universitário – Professor João 

Makowieki requer a aprovação da alteração de cláusulas contratuais do 

Convênio entre a UFSC e a Fundação Médico-Hospitalar Catarinense, 

destinado a realização de exames de laboratórios; 

 Processo nº 9929 – Anteprojeto de convênio entre a UFSC e a Fundação 

Médico-Hospitalar Catarinense; 

 Processo nº 08827 – Termo de aditamento ao convênio assinado entre a 

UFSC e a Ohio State University; 

 

ATA 123ª - Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 



Data: doze de março de mil novecentos e setenta – pg. 157 – 161. 

Pauta da reunião: 

 O acadêmico Ademar Arcângelo Cirimbelli comunica que terá que se afastar 

do Egrégio Conselho Universitário. Diante disso, o Reitor solicitou ao 

presidente do Diretório Central dos Estudantes a indicação de outro 

representante do corpo discente, tendo este adiantado já haver sido indicado 

o acadêmico Jaime Antunes Maciel; 

 Apreciação da indicação de dois professores da universidade para comporem 

a Comissão Permanente de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva, na 

qualidade de representantes do Egrégio Conselho Universitário; 

 Processo nº 09377/70 – Convênio entre a UFSC e a Arquidiocese de 

Florianópolis para realização de um curso de extensão em Teologia; 

 Apreciação da situação salarial dos sub-reitores e diretores de centro; 

 

ATA 124ª - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: cinco de maio de mil novecentos e setenta – pg. 162 – 165. 

Pauta da reunião: 

 Processo nº 10818/70, do Centro Socioeconômico – Convênio com a Escola 

Brasileira de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. 

Aprovado; 

 Processo nº 11831/70, da Reitoria – Renovação de acordo entre a UFSC e o 

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal; 

 Processo nº 11235/70, da Reitoria – Convênio com a SUDESUL; 

 Processo nº 12274/70 – Sub-reitoria de Assistência e Orientação ao 

Estudante solicita esclarecimento sobre as solenidades colação de grau do 

corrente ano letivo; 

 Processo nº 12408/70, da Reitoria – Prestação de contas, balanços finais da 

Universidade referente ao exercício de 1969; 



 Apreciação do convênio entre a SUDESUL e a UFSC, para execução de um 

programa de aperfeiçoamento de Assistentes Sociais e outros profissionais 

de nível superior. Aprovado; 

 Apreciação de convênio entre a COTESC e a UFSC; 

 Apreciação da prorrogação de convênio entre o Conselho de Reitores das 

Universidades Brasileiras e a UFSC. Aprovado; 

 

ATA 125ª - Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: quatro de setembro de mil novecentos e setenta – pg. 166 – 168. 

Pauta da reunião: 

 Processo nº 15178/70 – Diretório Acadêmico do Centro Tecnológico requer a 

suspensão ou anulação das eleições para a Diretoria Executiva do Diretório 

Central dos Estudantes, a impugnação da chapa do Partido Renovação 

Estudantil e um novo Edital convocando as eleições para o Diretório Central 

dos Estudantes; 

 Processo nº 14611/70 – Prestação de contas relativo ao período de setembro 

de 1969 à junho de 1970, do Diretório Central dos Estudantes; 

 Processo nº 13625/70 – Termo aditivo ao Contrato nº 20, firmado entre o 

DNOS, Governo do Estado e a UFSC; 

 

ATA 126ª - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte de outubro de mil novecentos e setenta – pg. 169 – 205. 

Pauta da reunião: 

 Ofício nº 443/70, do Secretário do Egrégio Conselho Federal de Educação 

encaminhando o Parecer 349/70, que trata da aprovação do Estatuto da 

UFSC; 

 Processo nº 12889/70, do Centro Socioeconômico – Proposta de convênio 

com órgãos especializados para a realização de cursos e vinda de 



professores a esta universidade, visando aprimoramento do corpo discente do 

Centro Socioeconômico da UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 12274/70 – Sub-reitoria de Assistência e Orientação ao 

estudante solicita esclarecimento sobre as formaturas do corrente ano letivo; 

 Processo nº 15509/70 – Diretório Central dos Estudantes encaminha 

prestação de contas relativa aos meses julho/agosto até o dia 10 de setembro 

do corrente ano; 

 Processo nº 15580/70 – Diretório Central dos Estudantes solicita a liberação 

da 2ª parcela da verba do corrente ano, no valor de Cr$ 2.500,00. Encaminha 

em anexo plano de aplicação de verba; 

 Processo nº 15522/70, da Federação Catarinense de Desportos Universitários 

– Pedido de liberação de verba e prestação de contas da F.C.D.U.; 

 Processo nº 04438/70 - Ex Faculdade de Direito encaminha requerimentos 

dos alunos Nelso B. Sans, Renato Cunha Cavallazzi, Terezinha Marquezi, 

Jorge Walendowsky e Expedito Zanotti; 

 Processo nº 06385/70, apenso ao processo anterior – Ex Faculdade de 

Direito encaminha requerimento de Jorge Walendowsky, readmissão como 

aluno; 

 Processo nº 14736/70 – Diretório Acadêmico do centro Socioeconômico 

solicita informações a respeito de sua formação; 

 Processo nº 11246/70 – Sub-reitoria de Assistência e Orientação ao 

Estudante comunica decisão de incluir o Diretório Acadêmico “Pio XII” da 

Faculdade de Ciência Social, na fusão dos órgãos de representação 

estudantil, prevista na Portaria 027/70; 

 Processo nº 15895/70 – Centro Sócio Econômico encaminha convênio de 

prestação de serviços entre a UFSC e a Escola Técnica Federal de Santa 

Catarina; 

 Processo nº 12756/70 – Convênio entre a UFSC e a Companhia Catarinense 

de Telecomunicações, visando a formação de engenheiros especializados em 

telecomunicações ; 

 A reunião foi suspensa e continuou no próximo dia vinte e três de outubro, 

para apreciar o Anteprojeto do regimento Geral da UFSC. (Todas as 

mudanças no anteprojeto estão transcritos na ata); 



 

ATA 127ª - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: onze de março de mil novecentos e setenta e um – pg. 206 – 210. 

Pauta da reunião: 

 Processo nº 18046/71 – Reconsideração da decisão da Comissão de Ensino 

e Pesquisa – Transferência de matrícula; 

 Processo nº 17482/71 – Pedido de concessão de bolsas; 

 Processo nº 17830/71 – Conselho Federal de Educação propõe emendas ao 

Regimento Geral da UFSC; 

 Processos nºs 12939/70 e 17064/70 – Convênio entre a UFSC e a Faculdade 

de Serviço Social; 

 Processo nºs 17736/71 e 17737/71 - Convênio entre a UFSC e a Fundação 

Médico Hospitalar Catarinense, para utilização do Hospital Infantil Edith Gama 

Ramos; 

 Processo nº 18134/71, do Centro Tecnológico – Convênio com o RNDE para 

a realização de curso de pós-graduação em Engenharia Elétrica; 

 Processo nº 16257/70 – Convênio celebrado entre a UFSC e a Comissão 

Nacional de Energia Nuclear, visando incentivar o emprego de técnicas 

radioisotópicas no campo da Medicina Nuclear; 

 Processo nº 17204/71 – Celebração de convênio para realização de um curso 

de capacitação para leigos em programa de Desenvolvimento da 

Comunidade; 

 Processo nº 17060/70 – Minuta de convênio a ser celebrado entre o Centro 

Tecnológico da UFSC e a escola Federal de Engenharia de Itajubá; 

 Processo n 16580/70 – Termo de Convênio a ser celebrado entre a 

Coordenação de Programas de pós-graduação em Engenharia do Centro 

Tecnológico da UFSC e a Coordenação dos Programas de Pós-graduação 

em Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro; 

 

ATA 128ª - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 



Data: vinte e nove de março de mil novecentos e setenta e um – pg. 211 – 212. 

Pauta da reunião: 

 Processo nº 18380/71 – Divisão de Contabilidade encaminha balanço geral 

da Universidade, relativo ao ano de 1970; 

 

ATA 129ª - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e seis de maio de mil novecentos e setenta e um – pg. 213 – 217. 

Pauta da reunião: 

 Processo nº 15775/70 – Termo de Convênio entre a UFSC e a Arquidiocese 

de Florianópolis para realização de um curso de extensão universitária em 

Teologia nesta capital; 

 Processo nº 16708/70 – Termo de Convênio entre a UFSC e o Centro 

Técnico-científico da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 

visando a realização de um programa em nível de pós-graduação, de 

intercâmbio técnico-científico e aperfeiçoamento de pessoal docente; 

 Processo nº 17625/71 – Termo de convênio de cooperação entre a UFSC e a 

Associação de Crédito e Assistência à Pesca de Santa Catarina; 

 Processo nº 17665/71 – Solicitação de criação de um Curso de 

Especialização em Ginecologia e Obstetrícia, em regime de residência, a ser 

efetuado na Maternidade Carmela Dutra; 

 Processo nº 17771/71 – Termo de Convênio entre a UFSC e a Reinisch – 

Westfalische Technische Hochs Chule, com objetivo de formar professores 

universitários em nível de pós-graduação e jovens cientistas, no Curso de 

Pós-graduação do Centro tecnológico da UFSC; 

 Processo nº 17865/71 – Termo de convênio entre a UFSC e a Irmandade do 

Senhor Jesus dos Passos e Hospital de Caridade, para funcionamento do 

Campo de Estágio do Departamento de Clínicas e do Departamento de 

Enfermagem; 



 Processo nº 17864/71 – Escolástica Líria Soares solicita reconsideração da 

decisão da Comissão de Ensino e Pesquisa que indeferiu seu pedido de 

trancamento de matrícula; 

 Processo nº 18258/71 – Termo de convênio entre a Universidade Católica do 

Rio Grande do Sul e a UFSC, visando um programa de intercâmbio técnico-

científico e de aperfeiçoamento de pessoal docente na área de letras; 

 Processo nº 18940/71 – Sub-reitoria de Assistência e Orientação ao 

Estudante solicita manifestação do Egrégio Conselho Universitário sobre as 

solenidades de formatura, par ao corrente ano letivo e apresenta sugestão; 

 Processo nº 19659/71 (14024) – Termo de Convênio entre a Federação das 

Indústrias do Estado de Santa Catarina – FIESC, Banco Regional do 

Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE, Conselho de Desenvolvimento do 

Extremo Sul – CODESUL, Fundo de Desenvolvimento do Estado de Santa 

Catarina – FUNDESC, UFSC, UDESC e o Núcleo Regional do Insituto 

Euvaldo Lodi de Santa Catarina; 

 Processo nº 19735/71 – Termo de convênio entre a USFC e a o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC, visando a promoção de um 

curso de datilografia; 

 Processo nº 19758/71 – Conselho Federal de Educação encaminha parecer 

que trata da alteração do Regimento da Faculdade de Serviço Social; 

 Processo nº 19831/71 – Sub-reitoria de Assistência e Orientação ao 

Estudante expõe situação das Casas de Estudantes e apresenta proposta 

para extinção das mesmas, alienando-se os imóveis, cujo produto de 

alienação seria destinado à construção do prédio denominado “Setor de 

Convivência Social” no campus da Trindade e propõe ainda a concessão de 

uma bolsa aos atuais moradores das referidas casas até o final de seus 

cursos; 

 Processo nº 19883/71 - Machado & Cia. S/A – Proposta de financiamento em 

moeda estrangeira; 

 

Sessão Especial - Ata da sessão especial conjunta do Egrégio Conselho 

Universitário e Comissão de Ensino e Pesquisa. 



Data: vinte e três de agosto de mil novecentos e setenta e um – pg. 218 – 236. 

Pauta da reunião: 

 Sessão convocada para elaborar as listas de seis nomes para escolha de 

reitor e vice-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, para o período 

de quatro anos; 

 

ATA 130ª - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e sete de agosto de mil novecentos e setenta e um – pg. 237 – 240. 

Pauta da reunião: 

 Processo nº 20915/71 – Termo de Convênio celebrado entre a UFSC e a 

Caixa Econômica Estadual de Santa Catarina, para funcionamento de um 

posto no Conjunto Universitário da Trindade; 

 Processo nº 20704/71 – Termo de Convênio entre a UFSC e a Companhia 

Catarinense de Telecomunicações, para a complementação de ensino a ser 

ministrado para 10 alunos da Engenharia Elétrica; 

 Processo nº 21107/71 – Fundação Vidal Ramos apresenta substitutivo ao 

Termo de Convênio celebrado com a UFSC; 

 Processo nº 21187/71 – Relatório final do grupo de trabalho criado para 

estudar a instalação do Campus avançado em Santarém, no Pará; 

 Processo nº 19205/71 – Centro de Estudos Básicos – Criação da Divisão de 

Botânica, vinculada à Sub-Reitoria de Ensino e Pesquisa; 

 

ATA 131ª - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: seis de setembro de mil novecentos e setenta e um – pg. 241 – 243. 

Pauta da reunião: 

 Processo nº 22033/71 – Recurso ex-ofício da Mesa que presidiu as eleições 

para o Conselho Executivo do Diretório Central dos Estudantes, realizados 



em 31 de agosto de 1971, sobre a apuração dos votos colhidos em separado 

dos representantes do Diretório Acadêmico da Faculdade de Serviço Social; 

 Processo nº 22041/71 – João Tadeu Strugo Socas – Impugnação das 

eleições para o Conselho Executivo do Diretório Central dos Estudantes 

realizado em 31 de agosto de 1971; 

 Processo nº 21564/71 – Termo de Convênio celebrado entre a UFSC e a 

Federação de Universidades Privadas da América Central e Panamá 

(FUPAC); 

 Processo nº processo nº 21917/71 – Contrato nº 03/71 para a prestação de 

serviços técnicos de assessoramento, colaboração científica e técnica e 

consultoria entre a UFSC e a Superintendência da Região Sul - SUDESUL; 

 

Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: dezesseis de setembro de mil novecentos e setenta e um – pg. 244 – 245. 

Pauta da reunião: 

 Processo nº 18284/71 - Contrato de empreitada, objetivando a formulação de 

alternativas para uma política de desenvolvimento local e micro regional em 

Santa Catarina, que fazem entre si o Estado de Santa Catarina e a 

Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul e a UFSC; 

 Processo nº 22139/71 – Termo de Convênio a ser celebrado entre a UFSC e 

a Superintendência de Desenvolvimento da Região Sul, com objetivo de 

realizar o Encontro Regional sobre Ensino de Primeiro e Segundo Grau; 

 

ATA 132ª - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e dois de outubro de mil novecentos e setenta e um – pg. 246 – 251. 

Pauta da reunião: 

 O reitor comunica que seu mandato termina no próximo dia 23, e de acordo 

com o Artigo 28, parágrafo primeiro do Estatuto da Universidade um dos sub-



reitores deve substituí-lo, e de acordo com o segundo parágrafo do mesmo 

artigo, cabe ao professor Ernani Bayer o exercício da reitoria; 

 Processo nº 04438/69 – Recurso impetrado pelos acadêmicos Nelson Sans, 

Renato Cavallazzi, Terezinha Marquesi, Jorge Walendowsky e Expedito 

Zanotti da decisão do Conselho Departamental e da Congregação da ex-

faculdade de Direito que indeferiu seus pedidos de matrícula em 1969; 

 Processo nº 22731/71 – Termo de Convênio celebrado entre o Ministério de 

Educação e Cultura e a UFSC para a estruturação, implantação, 

funcionamento e administração do Programa Bolsa de Trabalho no Estado de 

Santa Catarina; 

 Processo nº 20482/71 – Federação Catarinense de Desportos Universitários 

encaminha prestação de contas do auxílio de Cr$ 8.000,00 concedido pela 

Universidade; 

 Processo nº 22616/71 – Encaminha as conclusões do Grupo de Trabalho que 

elaborou estudos sobre o regime disciplinar do corpo discente da 

Universidade, solicitando a urgente manifestação do Conselho; 

 Processo nº 18238/71 – Encaminha relatório do Seminário para Professores 

Universitários sobre Política e Programação Habitacional, promovido pelo 

Banco Nacional de Habitação e propõe assinatura de um convênio entre a 

UFSC e o Centro Nacional de Pesquisas Habitacionais; 

 

ATA 133ª - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: dezessete de dezembro de mil novecentos e setenta e um – pg. 252 – 256. 

Pauta da reunião: 

 Processo nº 18238/71 – Sub-reitoria de Planejamento – Relatório do 

Seminário para Professores Universitários sobre Política e Programação 

Habitacional – Propõem a assinatura de convênio entre a UFSC e o Centro 

Nacional de Pesquisas Habitacionais, e a criação d Centro Tecnológico, do 

Departamento de Estudos e Pesquisas; 

 Processo nº 22507/71 – Termo de convênio a ser firmado entre a UFSC e a 

Universidade Federal da Paraíba, visando intercâmbio de pessoal docente; 



 Processo nº 22616/71 – Sub-reitoria de Assistência e Orientação ao 

Estudante dispõe sobre o Regime Disciplinar do Corpo Discente; 

 Processo nº 23411/71 – Termo de convênio celebrado entre o Departamento 

de Educação Física do Ministério da Educação o e Cultura e a Universidade 

Federal de Santa Catarina; 

 

 

Sessão especial - Ata da sessão especial conjunta do Egrégio Conselho 

Universitário e Comissão de Ensino e Pesquisa. 

Data: nove de fevereiro de mil novecentos e setenta e dois – pg. 257 – 267. 

Pauta da reunião: 

 O reitor comunicou que recebeu oficialmente do Ministério da Educação e 

Cultura remessa de pareceres referente às listas sêxtuplas que não foram 

consideradas válidas; 

 Reitor opinou que em alguns dias o Conselho Universitário deveria ser 

convocado, pois à ele cabe deliberar sobre as normas a serem adotadas para 

um novo processo eleitoral; 

 Leitura do Ofício nº GM/BSB/171/72; 

 Leitura do Ref. Proc. GM/BSB 5735/71, onde está em questão a eleição para 

Reitor e Vice Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, sob a 

alegação de que o colegiado que elege os dirigentes da Universidade não 

estaria regularmente constituído; 

 Após leitura do processo, pôs-se a examinar a composição do Conselho 

Universitário; 

 Até o final da reunião o que se discutiu foi a respeito das eleições para reitor e 

vice-reitor e se o Colegiado estar regularmente constituído ou não; 

 

ATA 134ª - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e três de fevereiro de mil novecentos e setenta e dois – pg. 268 – 275. 



Pauta da reunião: 

 Processo nº 22832/71 - Termo de convênio celebrado entre a UFSC e a 

Irmandade do Senhor Jesus dos Passos e Hospital de Caridade para 

funcionamento de estágios. Aprovado; 

 Processo nº 23999/71 – Termo de convênio celebrado entre a UFSC e a 

Fundação Hospitalar de Santa Catarina. Aprovado; 

 Processo nº 24802/72 – Prestação de contas da Universidade referente ao 

exercício de 1971; 

 Processo nº 24805/72 – Termo de convênio a ser celebrado entre a UFSC e a 

Secretaria da Receita Federal para aperfeiçoamento dos membros do corpo 

docente e discente e dos funcionários, inclusive permuta de trabalho, estudos 

e publicações de mútuo interesse; 

 Processo nº 24852/72 – Termo de convênio celebrado entre a UFSC e o 

Instituto Nacional do Livro, para instalação e manutenção de uma Biblioteca 

destinada a desenvolver o gosto pela leitura e disseminar a cultura entre os 

universitários catarinenses; 

 Processo nº 2497 – Termo de convênio a ser celebrado entre a UFSC e a 

Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio 

Vargas, objetivando aperfeiçoamento de pessoal docente; 

 

ATA 135ª - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: seis de março de mil novecentos e setenta e dois – pg. 276 – 280. 

Pauta da reunião: 

 Ampla discussão a respeito da situação das Comissões Permanentes; 

 Processo nº 00186/72 – Termo de convênio celebrado entre o Ministério da 

Educação e Cultura e a UFSC, visando suplementar as despesas da 

Universidade com os docentes incluídos em regimes especiais de tempo de 

trabalho, no ano de 1971; 

 



Sessão especial - Ata da sessão especial conjunta do Egrégio Conselho 

Universitário e da Comissão de Ensino e Pesquisa. 

Data: dez de março de mil novecentos e setenta e dois – pg. 281 – 286. 

Pauta da reunião: 

 Sessão convocada para elaborar as listas sêxtuplas para a escolha de Reitor 

e Vice-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, pelo Presidente da 

República, para um período de quatro anos; 

 

ATA 136ª - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: oito de maio de mil novecentos e setenta e dois – pg. 287 – 292. 

Pauta da reunião: 

 Processo nº 01326/72 – Aditamento ao termo de convênio firmado entre a 

UFSC e a Comissão Nacional de Energia Nuclear, objetivando a inclusão na 

relação de equipamento fornecido pela CNEN, de um sistema de blindagem 

para proteção contra as radiações; 

 Processo nº 00663/72 – Termo de convênio a ser celebrado entre a UFSC e o 

Projeto Rondon, Sudam, Governo do Estado do Pará e Prefeitura Municipal 

de Santarém, objetivando a manutenção do Campus Avançado de Santarém;  

 Processo nº 00730 (24909)/72 – Nomeação pelo Presidente do Diretório 

Central dos Estudantes, de suplente de representante do Corpo Discente 

junto aos Conselhos Universitários e de Curadores, e consequente demissão 

de titulares; 

 Processo nº 01433/72 – Minuta de termo de convênio a ser celebrado entre a 

UFSC e a Universidade Federal do Ceará, para aperfeiçoamento do corpo 

docente do Centro Socioeconômico; 

 Processo nº 18237/71 - Termo de convênio a ser celebrado entre a UFSC e o 

Centro Nacional de Pesquisas Habitacionais; 

 Processo nº 01627/72 - Termo de convênio a ser celebrado entre a UFSC e a 

Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina, para realização de 

cursos de licenciatura nos setores de Matemática e Ciências; 



 Processo nº 01794/72 – Termo de convênio celebrado entre a UFSC e o 

Departamento de Educação Física e Desportos do Ministério da Educação e 

Cultura; 

 

ATA 137ª - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: onze de maio de mil novecentos e setenta e dois – pg. 293 – 296. 

Pauta da reunião: 

 Indicação dos nomes dos professores Samuel Fonseca, João Makowiecky e 

Ernani Bayer para exercerem, respectivamente, os cargos de Sub-reitor de 

Ensino e Pesquisa, Planejamento e Assistência e Orientação ao Estudante. 

Indicação homologada; 

 

ATA 137ª - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

 

Observação:  

A ata de nº 137 está em duplicidade, porém com conteúdo diferente da ata anterior. 

Data: quatro de julho de mil novecentos e setenta e dois – pg. 297 – 301. 

Pauta da reunião: 

 Ofício nº 386/GR/72, sugerindo os nomes dos professores Wilson Abraham, 

Gustavo Zimmer e Cláudio Alexandre Fulgraff para representarem o Conselho 

Universitário junto ao Conselho de Curadores; 

 Ofício nº 387/GR/72, indicando os nomes dos professores Lauro Caldeira de 

Andrada, na categoria de professor titular, e Milton Veríssimo Ribeiro, na 

categoria de auxiliar de ensino para representarem o Conselho Universitário 

na Comissão Permanente de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva; 

 Processo nº 00340/72 – Termo de Convênio a ser celebrado entre a UFSC e 

a Arquidiocese de Florianópolis, para realização de um curso de Teologia; 



 Processo nº 22471/71 – Termo de Convênio a ser firmado entre o Governo do 

estado, através da Secretária da Saúde e a UFSC, objetivando uma 

participação integrada no desenvolvimento do curso de Enfermagem de 

Saúde Pública; 

 Processo nº 02150/72 – Termo de convênio a ser celebrado entre a UFSC e o 

Instituto Euvaldo Lodi, para colaboração no funcionamento do Sistema 

Estadual de Estágio; 

 Processo nº 01412/72 – Termo de Convênio entre a UFSC e a Centrais 

Elétricas de Santa Catarina; 

 Processo n º 2760/72 – Solenidade de colação de grau; 

 

ATA 138ª - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e quatro de julho de mil novecentos e setenta e dois – pg. 302 – 306. 

Pauta da reunião: 

 Leitura do Ofício nº 435/GR/72, objetivo único desta reunião, referente a 

indicação de nomes para integrarem as três comissões previstas nos 

capítulos IV, V, VI do Estatuto da Universidade Federal de Santa Catarina; 

 

ATA 139ª - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Não consta no Livro  

 

ATA 140ª - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: dezoito de outubro de mil novecentos e setenta e dois – pg. 307 – 315. 

Pauta da reunião: 

 Ofício nº 710/72, da Sub-reitoria de Assistência e Orientação ao Estudante, 

designando o professor Ernani Bayer para representar o Conselho 

Universitário nas eleições do Diretório Central dos Estudantes; 



 Processo nº 1433/72 – Termo de convênio a ser firmado entre a UFSC e a 

Universidade Federal do Ceará, visando aperfeiçoamento de pessoal docente 

através de cursos de mestrado em Economia; 

 Processo nº 24101/72 – Rescisão de convênio celebrado entre a UFSC e a 

Fábrica de Calçados Alpe; 

 Processo nº 02221/72 – Convênio firmado entre a UFSC e a Prefeitura de 

São João Batista; 

 Processo nº 08032/69 – Rescisão de convênio firmado entre a UFSC e a 

Empresa Rogério Souza; 

 Processo nº 01170/72 – Termo de convênio a ser celebrado entre a UFSC e a 

Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, visando 

a participação desta nos trabalhos executados no Campus Avançado de 

Santarém; 

 Processo nº 0663/72 – Minuta de convênio objetivando a instalação e o 

funcionamento do Campus Avançado de Santarém; 

 Processo nº 3577/72 – Convênio firmado entre a UFSC e o Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico, objetivando programa de pós-graduação em 

Engenharia Elétrica; 

 Processo nº 03064/72 – Convênio firmado entre a UFSC e o Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, Associação de Crédito e 

Assistência Rural do Estado de Santa Catarina, Organização das 

Cooperativas do Estado de Santa Catarina e Coordenação da Organização 

de Produção e Abastecimento da Agricultura do estado; 

 Processo nº 02797/72 – Termo de convênio firmado entre a UFSC e a 

Coordenação do Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, no valor de 

Cr$ 48.600,00; 

 Processo nº 02798/72 – Termo de convênio firmado entre a UFSC e a 

Coordenação do Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, no valor de 

Cr$ 22.000,00; 

 Processo nº 02262/72 – Sugere a criação e implantação do Centro Rural de 

Treinamento e Ação Comunitária – CRUTAC; 

 Processo nº 1914/72 – Solicitação de aumento de dois para três membros 

representantes do Corpo Discente no Conselho Universitário; 



 Processo nº 2150/72 – Termo de convênio firmado entre a UFSC e o Instituto 

Euvaldo Lodi, para colaboração no funcionamento do Sistema Estadual de 

Estágio; 

 Processo nº 01364/72 – Convênio firmado entre a UFSC e a Igreja Evangélica 

de Confissão Luterana no Brasil; 

 Processo nº 3738/72 – Projeto de convênio a ser firmado entre a UFSC e a 

Fundação Hospitalar de Santa Catarina, visando o funcionamento de campos 

de estágio da disciplina de Enfermagem da UFSC; 

 Processo nº 04036/72 – Convênio firmado entre a UFCS e a Coordenação do 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, no valor de Cr$ 5.000,00, 

visando o emprego de recursos provenientes do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico; 

 Processo nº 3055/72 – Minuta de termo de Protocolo a ser firmado entre a 

UFSC e as Centrais Elétricas de Santa Catarina, visando a realização de 

estudo de sistemas elétricos por parte do Departamento de Engenharia 

Elétrica da UFSC; 

 Processo nº 1411/72 – Minuta de convênio firmado entre a UFSC e a 

ACARESC, objetivando a execução de serviços de computação eletrônica; 

 

ATA 141ª - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e sete de novembro de mil novecentos e setenta e dois – pg. 316 – 321. 

Pauta da reunião: 

 Processo nº 1371/72 – Projeto de regulamento do internato da sexta série do 

curso de graduação em Medicina; 

 Processo nº 1018/72 – Projeto de Regimento Interno do Campus Avançado 

de Santarém; 

 Processo nº 5310/72 – Termo de convênio firmado entre a UFSC e a 

Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior, visando a 

realização de curso intensivo de nivelamento de matemática e programação; 



 Processo nº 4807/72 – Termo de convênio firmado entre a UFSC e a CAPES, 

objetivando concessão de recursos para custeio de curso de Pós-graduação 

em Engenharia Mecânica; 

 Processo nº 3602/72 – Termo de convênio a ser celebrado entre a UFSC e as 

Centrais Elétricas de Santa Catarina, objetivando a política carvoeira; 

 Processo nº 5829/72 – Termo de convênio a ser firmado entre a UFSC e a 

Caixa Econômica Federal, objetivando a concessão de empréstimos sob a 

garantia de consignação em folha de pagamento de servidores; 

 Processo nº 4632/72 – Termo de convênio firmado entre a UFSC e a CAPES, 

objetivando a concessão de recursos para custeio do curso de Pós-

Graduação em Engenharia Elétrica; 

 Processo nº 5619/72 – Termo de convênio firmado entre a UFSC e a 

Associação de Crédito e Assistência Rural de Santa Catarina, objetivando a 

instalação do Centro Agropecuário; 

 Processo nº 5474/72 – Termo de convênio firmado entre a UFSC e a Medical 

College of Virginia, objetivando intercâmbio cultural; 

 

ATA 142ª - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e sete de dezembro de mil novecentos e setenta e dois – pg. 322 – 327. 

Pauta da reunião: 

 Processo nº 6056/72 – Convênio firmado entre a UFSC, Projeto Rondon e 

SUDAM, objetivando a implantação de programas de desenvolvimento de 

comunidade no município de Itaituba-Pará; 

 Processo nº 6315/72 – Convênio firmado entre a UFSC e o Projeto Rondon, 

objetivando a construção de sede física do Campus Avançado de Santarém; 

 Processo nº 4896/72 – Convênio firmado entre a UFSC e a Secretaria de 

Educação, objetivando a realização de curso de especialização em educação; 

 Processo nº 4279/72 – Convênio aditivo firmado entre a UFSC e a SUDESUL, 

objetivando a alteração de cláusula 16ª do convênio original; 

 Processo nº 5158/72 – Convênio aditivo a ser firmado entre a UFSC e a 

Irmandade do Senhor Jesus dos Passos/Hospital de Caridade; 



 Processo nº 6268/72 – Convênio firmado entre a UFSC e o Ministério da 

Educação e Cultura, objetivando o Programa de Bolsa de Trabalho; 

 Processo nº 6222/72 – Termo aditivo de convênio firmado entre a UFSC e o 

Departamento de Educação Física – DED, do Ministério da Educação e 

Cultura, objetivando uma suplementação no valor de Cr$ 61.080,00; 

 Processo nº 1084/72 – Inquérito administrativo instaurado para apurar a 

violação da Secretaria do Centro Tecnológico e o desaparecimento dos livros 

de registro de notas; 

 Processo nº 4439/72 – Termo de convênio a ser firmado entre a UFSC e a 

Comissão Especial para Execução do Plano de Melhoramento e Expansão do 

Ensino Superior – CEPES, com interveniência da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul; 

 

ATA 143ª - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e sete de abril de mil novecentos e setenta e três – pg. 328 – 336. 

Pauta da reunião: 

 Processos nº 7593/73 e 7835/73 – Prorrogação e renovação do termo de 

convênio firmado e a ser firmado entre a UFSC e a Fundação Getúlio Vargas; 

 Processo nº 5509/73 – Termo de convênio firmado entre a UFSC e a 

SUDESUL; 

 Processo nº 6852/73 – Termo de convênio a ser firmado entre a UFSC e a 

Irmandade do Senhor Jesus dos Passos; 

 Processo nº 7518/73 – Termo aditivo ao convênio firmado entre a UFSC e o 

MEC; 

 Processo nº 7516/73 – Termo de convênio firmado entre a UFSC e a UFPR; 

 Processo nº 4813 – Termo de convênio a ser firmado entre a UFSC e a 

Universidade Federal da Paraíba; 

 Processo nº 7581 – Termo de convênio a ser firmado entre a UFSC e o 

Instituto Tecnológico da Aeronáutica; 

 Processo nº 8260/73 – Termo de convênio a ser firmado entre a UFS C e a 

Fundação Hospitalar de Santa Catarina; 



 Processo nº 24410/73 – Termos de convênios a serem firmados entre a 

UFSC e a Prefeitura Municipal de Santarém ; 

 Processo nº 8232/73 – Termo de convênio firmado entre a UFSC e o 

MEC/CONCRETIDE/Programa de Monitorias; 

 Processo nº 7822/73 – Exposição de motivos pelo acadêmico Odilon Tayer 

Filho, visando reconsideração da pena imposta pelo Conselho Universitário; 

 Processo nº 8185/73 – Requerimento de matrícula condicional do acadêmico 

OdilonTayer Filho; 

 Processos nº 8285/73 e 8644/73, tratando de um aditamento ao pedido do 

acadêmico Odilon Tayer Filho, de reconsideração, solicitando a redução da 

pena; 

 Processo nº 6431/72 – Termo de convênio a ser firmado entre a UFSC e a 

Prefeitura Municipal de Florianópolis; 

 Processo nº 7268/73 – Termo de convênio a ser firmado entre a UFSC e a 

Prefeitura Municipal de São José; 

 Processo nº 6934/73 – Inquérito instalado com a finalidade de apurar a 

responsabilidade de quanto a violação de salas do Departamento de Biologia 

do CEB; 

 

ATA 144ª - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: nove de agosto de mil novecentos e setenta e três – pg. 337 – 348. 

Pauta da reunião: 

 Processo nº 4257/72 – Convênio a ser firmado entre a UFSC e o Educandário 

25 de Novembro, através da Secretaria de Serviços Sociais; 

 Processo nº 7972/73 – Termo de convênio firmado entre a UFSC e a 

CONCRETIDE/MEC; 

 Processo nº 10013/73 – Convênio a ser firmado entre o MEC e a UFSC, 

destinado à execução do Programa de Bolsa de Trabalho; 

 Processo nº 09292/73 – Cópia do acordo assinado pela Organização 

Panamericana de Saúde, Organização Mundial e o Governo do Brasil; 



 Processo nº 7894/73 – Convênio firmado entre a UFSC/Programa de 

Expansão e Melhoria de Ensino – PREMEN, e a Secretaria da Educação do 

Estado; 

 Processo nº 8176/73 – Solicita reconsideração de indeferimento de matrícula 

na disciplina de Pontes e Grandes Estruturas; 

 Processo nº 3897/73 – Convênio a ser firmado entre a UFSC e o Instituto 

Brasileiro de Assistência à Pequena e Média Empresa; 

 Resolução nº 15/73 – Dispõe sobre a estrutura básica da Reitoria da UFSC; 

 Processo nº 7436/73 – Encaminha Minuta do Termo de convênio a ser 

celebrado entre a UFSC e a SUDESUL, que visa a realização de curso de 

especialização a técnicos de nível superior; 

 Processo nº 8061/73 – Convênio a ser estabelecido entre a UFSC e o 

Arcebispado de Florianópolis para a realização de curso de extensão em 

Teologia; 

 

Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: dezessete de agosto de mil novecentos e setenta e três – pg. 349 – 354. 

Pauta da reunião: 

 Indicação do representante do Egrégio Conselho Universitário na eleição para 

o Diretório Central dos Estudantes; 

 Resolução nº 15/73 – Dispõe sobre a estrutura básica da reitoria da UFSC; 

 

ATA 146ª - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e quatro de agosto de mil novecentos e setenta e três – pg. 355 – 358. 

Pauta da reunião: 

 Sessão convocada em virtude da necessidade de ser ouvido o Conselho 

Universitário para decidir sobre a celebração de três convênios entre a UFSC 



e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, em favor dos 

Departamentos de Engenharia Elétrica, Industrial e Mecânica; 

 Processo nº 09431/73 – Termo de convênio a ser celebrado entre a UFSC e a 

Associação Brasileira de Odontologia, para o funcionamento de uma Escola 

de Aperfeiçoamento Profissional em Odontologia, em Florianópolis; 

 

Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: seis de setembro de mil novecentos e setenta e três – pg. 359 – 370. 

Pauta da reunião: 

 Processo nº 11811/73 – Impugnação do votante acadêmico Neri dos Santos; 

 O conselheiro Édio Chagas informou que recebeu do reitor, o Processo nº 

11822/73, em que os acadêmicos Edson P. da Silva e Valmir Martins 

requeriam ao Conselho Universitário que fosse computado normalmente o 

voto do Acadêmico Neri dos Santos; 

 Processo nº 11810 – Validade jurídica de Assembleia Geral Extraordinária no 

pleito verificado em 31/08/73, no Diretório Acadêmico do Centro Biomédico; 

 Processo nº 11780/73 – Recurso impetrado pelo acadêmico Nilton Silvestre, 

solicitando matrícula na cadeira de Pontes e Grandes Estruturas; 

 

Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: seis de setembro de mil novecentos e setenta e três – pg. 371 – 382. 

Pauta da reunião: 

Observação:  

O conteúdo desta ata é o mesmo da ata anterior. 

 

ATA 147ª - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: trinta de novembro de mil novecentos e setenta e três – pg. 383 – 387. 



Pauta da reunião: 

 Processo nº 12576/73 – Solicitação de reexame dos despachos exarados aos 

processos nºs 08165 e 08214, através dos quais os alunos Carlos Eiji 

Nonomura, Laérzio D’Aquino e Sérgio Murilo Romariz, do curso de 

Engenharia Civil, solicitam matrícula na cadeira de Pontes e Grandes 

Estruturas; 

 Processo nº 12244/73, oriundo do Departamento de Registro e Controle 

Acadêmico, em que o aluno Luiz Dilnei Serafim solicita orientação; 

 

ATA 148ª - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte de fevereiro de mil novecentos e setenta e quatro – pg. 388 – 399. 

Pauta da reunião: 

 Processo nº 12244/73 – Recurso do acadêmico Luiz Dilney Serafim, contra 

indeferimento da sua matrícula no curso de Engenharia Civil; 

 Processo nº 10278/73 – Autorização para funcionamento de cinco cursos de 

reciclagem à professores detentores de licenciatura plena através do Centro 

de Educação; 

 Processo nº 12899/73 – Convênio com a CAPES para curso de nivelamento 

em matemática e programação no curso de pós-graduação; 

 Processo nº 14012/73 – Concessão de título de professor emérito ao 

professor Osvaldo Rodrigues Cabral; 

 Processo nº 13033/73 – Recurso do estudante Benedito Therezio de Carvalho 

contra a Comissão de Ensino e Pesquisa que indeferiu o seu pedido de 

transferência de matrícula da Escola de Engenharia da Fundação 

Universitária Regional de Blumenau para o Centro Tecnológico da UFSC; 

 Processos nº 12735/73 e 0338/73 – Termo aditivo ao convênio celebrado 

entre a UFSC e a Fundação Hospitalar de Santa Catarina, para 

funcionamento de estágios nas disciplinas do Departamento de Enfermagem; 

 Processo nº 08345/73 – Proposta de convênio entre a SUDESUL e a UFSC, 

para realização de pesquisas no setor da tecnologia de pescado; 



 Processo nº 12410/73 – Convênio entre a UFSC e a Delegacia da Receita 

Federal para concessão de bolsas de complementação educacional; 

 Processo nº 08826/73 – Cópia de contrato de cessão de equipamentos 

referente a uma furadeira radial; 

 Processo nº 09085/73 – Convênio entre a Faculdade de Ciências Agrárias do 

Pará, UFSC e o Projeto Rondon, visando a colaboração técnica ao Campus 

de Santarém; 

 Processo nº 12524/73 – Recurso do Sr. Carlos Augusto Caminha contra a 

decisão da Comissão de Ensino e Pesquisa, que negou transferência de 

matrícula ao seu filho, José Carlos Caminha, da Faculdade de Engenharia da 

Fundação Universitária Regional de Blumenau, para o Centro Tecnológico da 

UFSC; 

 Processo nº 08678/73 – Convênio entre a UFSC e o Instituto Euvaldo Lodi, 

visando a execução de subprojeto do Departamento de Assuntos 

Universitários do Projeto 16 do MEC; 

 Processo nº 09996/73 – Criação de cargos em Comissão na Vice-reitoria da 

UFSC; 

 Processo nº 03064/73 – Termo de aditamento ao acordo firmado entre a 

UFSC, Instituto Nacional de Colonização e outras entidades objetivando 

incluir as cooperativas no campo de estágio da Universidade; 

 Processo nº 13058/73 – Alteração do convênio nº 03/71, entre a UFSC e a 

SUDESUL, objetivando a coordenação dos potenciais científicos e técnicos 

existentes para o pleno desenvolvimento da região sul; 

 Processos nº 10754/73 e 0836/73 – Termo aditivo ao acordo complementar nº 

03, que objetiva dar continuidade ao programa de capacitação de recursos 

humanos para a pesca em Santa Catarina; 

 Processo nº 01494/74 – Resolução nº 01/74, que aprovou Ad Referendum do 

Conselho Universitário - Termo de convênio entre a UFSC e o Ministério do 

Planejamento e o Núcleo Regional Euvaldo Lodi; 

 Processo nº 015027/74 – Resolução nº 02/74, que aprovou Ad Referendum 

do Conselho Universitário – Termo de convênio entre a UFSC e a Secretaria 

da Saúde do Governo do Estado para funcionamento do Ambulatório do 

Serviço de Saúde da Universidade, instalado no campus da Trindade; 



 Processo nº 015136/73 – Resolução nº 03/74, que aprovou Ad Referendum 

do Conselho Universitário – Termo de convênio entre a UFSC e a Inspetoria 

Geral de Finanças visando a prestação de serviços de estudantes, mediante 

estágio remunerado sem vinculação empregatícia; 

 Processo nº 015139/74 – Resolução nº 04/74, que aprovou Ad Referendum 

do Conselho Universitário – Termo de convênio entre a UFSC e a Secretaria 

Estadual de Educação e o PREMEN, para os cursos de licenciatura de curta 

duração para o ensino de 1º grau nas disciplinas de Ciências e Matemática; 

 Processo nº 14105 - Resolução nº 05/74, que aprovou Ad Referendum do 

Conselho Universitário – Termo de convênio entre a UFSC, SUDAM e o 

Projeto Rondon para continuação do programa de desenvolvimento de 

comunidade no município de Itaituba; 

 Processo nº 08143/73 – Solicita transferência para Santa Catarina de uma 

área de terra situada nos fundos do prédio da antiga Reitoria e destinada a 

construção do novo Hospital Infantil de Florianópolis; 

 

ATA 149ª - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: quatro de março de mil novecentos e setenta e quatro – pg. 400 – 410. 

Pauta da reunião: 

 Processo nº 12524/73 – Recurso do Sr. Carlos augusto Caminha, contra 

decisão da Comissão de Ensino e Pesquisa que negou transferência de 

matrícula ao seu filho, da Faculdade de Engenharia da Fundação 

Universitária Regional de Blumenau, para o centro Tecnológico da UFSC; 

 Processo nº 08143/73 – Solicitação de transferência para Santa Catarina de 

uma área de terra situada nos fundos do prédio da antiga Reitoria e destinada 

a construção do novo Hospital Infantil de Florianópolis; 

 Processo nº 08345/73 – Proposta de convênio entre a UFSC e a SUDESUL 

para realização de pesquisas no setor da tecnologia do pescado; 

 Processo nº 08826/73 – UFRGS – Cópia de contrato aditivo de cessão de 

equipamentos referente a uma furadeira radial; 



 Processo nº 014794/74 – Cópias de convênio entre a UFSC e a Comissão 

Incentivadora dos Centros Rurais Universitários de Treinamento e Ação 

Comunitária, para execução do programa CRUTAC; 

 Processo nº 015616/74 – encaminha prestação de contas do exercício de 

1973 da UFSC, balanços orçamentário, financeiro e patrimonial; 

 

Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: catorze de março de mil novecentos e setenta e quatro – pg. 411 – 419. 

Pauta da reunião: 

 O Reitor deu conhecimento à casa de que a Secretaria do Egrégio Conselho 

Universitário, por sua determinação, enviara expediente aos Centros que 

integram a UFSC, em que comunicava o término de mandato dos seus 

representantes; 

 Foi determinado que o Secretário do Conselho lesse os expedientes, oriundos 

das unidades universitárias, dando conta dos resultados das eleições que 

procederam; 

 Ampla discussão a respeito do veto ao Processo nº 08143/73; 

 

ATA 150ª - Ata da sessão ordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: trinta de maio de mil novecentos e setenta e quatro – pg. 421 – 427. 

Pauta da reunião: 

 Processo nº 015437/74 – Termo de aditamento ao convênio entre a UFSC e a 

Comissão Nacional de Energia Nuclear, visando ao emprego das técnicas 

radioisotópicas na área de Medicina Nuclear; 

 Processo nº 016944/74 – Termo de convênio entre a UFSC, Prefeitura 

Municipal de Florianópolis e o Professor Franklin Cascaes, para 

representação pública da coleção “Professora Elizabeth Pavan Cascaes”; 



 Processo nº 015393/74 – Convênio de cooperação técnica entre a UFSC e o 

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, na área de pesquisa, 

treinamento e informação, de interesse para a Engenharia Rodoviária; 

 Processo nº 017147/74 – Termo aditivo de contrato de prestação de serviços 

técnicos de assessoramento e colaboração científica e técnica de consultoria 

entre a UFSC e a SUDESUL; 

 Processo nº 01943/72 – Exposição de motivos do Sindicato Rural e Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais, propondo permuta de área de terra de sua 

propriedade, em Ilhota, por outra de propriedade da UFSC, em Camboriú; 

 Processo nº 07318/73 – Convênio entre a UFSC e a Fundação Hospitalar de 

Santa Catarina, visando realização de um trabalho conjunto de pesquisa e 

utilidade pública sobre a detecção do câncer de mama; 

 Considerações do Conselheiro Nilson Paulo a respeito do Ofício que o Reitor 

teria encaminhado ao Conselho Federal de Educação, solicitando o 

credenciamento dos cursos de pós-graduação em Físico-química da UFSC; 

 

ATA 151ª - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: doze de julho de mil novecentos e setenta e quatro – pg. 429 – 431. 

Pauta da reunião: 

 Processo nº 018287/74 – Aditivo contratual da COMCRETIDE para a 

complementação salarial de docentes da UFSC; 

 Processo nº 18316/74 – Convênio entre a UFSC e a ETEFESC, visando uso 

do prédio situado à Rua Almirante Alvim, para funcionamento das atividades 

docentes, discentes e administrativas do Centro Socioeconômico e Colégio 

de Aplicação; 

 Processo nº 14304/73 – Convênio entre a UFSC e o BNDE, para realização 

de projetos de pesquisa; 

 Processo nº 016575/74 – Termo de convênio entre a UFSC e a Fundação 

Hospitalar de Santa Catarina, objetivando a utilização das instalações e 

serviços do Hospital Infantil Edith Gama Ramos e da Maternidade Carmela 



Dutra, para funcionamento do Departamento Materno-infantil do Centro 

Biomédico da UFSC; 

 

Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: dezessete de julho de mil novecentos e setenta e quatro – pg. 432 – 434. 

Pauta da reunião: 

 Discussão a respeito da homologação dos nomes indicados pelo Reitor para 

constituírem as Comissões de Ensino e Pesquisa, de Planejamento e de 

Assistência e Orientação ao Estudante; 

 

ATA 152ª - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: trinta e um de outubro de mil novecentos e setenta e quatro – pg. 435 – 438. 

Pauta da reunião: 

 Processo nº 018241/74 – Convênio entre a Secretaria do Planejamento da 

Presidência da República, o Programa Nacional de Treinamentos Executivos, 

a UFSC e o IBAGESC, visando a realização do Programa Nacional de 

Treinamentos de Executivos; 

 Processo nº 13058/74 - Aditivo ao contrato de prestação de serviços técnicos 

de colaboração científica e técnica de consultoria entre a SUDESUL e a 

UFSC. O processo ficou de ser colocado em próxima pauta; 

 Processo nº 12410/73 – Aditivo ao convênio entre a UFSC e a Delegacia da 

Receita Federal para concessão de bolsas de complementação educacional; 

 Processo 017144/74 – Implantação do Curso de Medicina do Trabalho em 

Santa Catarina; 

 Processo nº 019307/74 – Transferência do professor Colombo Machado 

Salles da Universidade Federal de Goiás para a UFSC; 

 Processo nº 020833/74 – Convênio entre a UFSC e a Secretaria Estadual de 

Educação, objetivando a realização do Curso de Aperfeiçoamento para 

Professores do Ensino de 1º Grau; 



 Processo nº 13756/73 – Convênio entre a UFSC e a Fundação Dom Jaime de 

Barros Câmara, com o objetivo de funcionamento de um curso de Teologia; 

 Processo nº 017007/74 – Recurso contra a Resolução nº 45/73, do Conselho 

de Curadores, que estabeleceu a tabela de taxas e emolumentos para o 

exercício de 1974; 

 

ATA 153ª - Ata da sessão ordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: doze de novembro de mil novecentos e setenta e quatro – pg. 441 – 445. 

Pauta da reunião: 

 Processo nº 13756/73 – Convênio entre a UFSC e a Fundação Dom Jaime de 

Barros Câmara, com o objetivo de funcionamento de um curso de Teologia; 

 Processo nº 05632/74 – Proposta do curso de pós-graduação em Inglês para 

a contratação de um professor estrangeiro; 

 Processo nº 017974/74 – Convênio entre o PREMEN e a UFSC para a 

realização de Licenciatura de curta duração em Ciências e Matemática; 

 Processo nº 013058/74 – Aditivo ao Contrato de prestação de serviços 

técnicos de colaboração científica e técnica de consultoria entre a SUDESUL 

e a UFSC; 

 Processo nº 019758/74 – Convênio entre a UFSC e a Agência Nacional, 

órgão do Gabinete Civil da Presidência da República, para prestação de 

serviços de divulgação; 

 Processo nº 020127/74 – Convênio entre a UFSC e a Fundação do Centro 

Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, visando a organizar 

um curso para médicos do Trabalho; 

 Processo nº 020257/74 – Convênio a ser celebrado entre a UFSC e a Legião 

Brasileira de Assistência, visando a instalação e o atendimento médico-

ambulatorial na cidade de Tubarão; 

 Processo nº 019162/74 – Termo de convênio entre a UFSC e a Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior para atender despesas de 

Capital e Custeio com o curso de pós-graduação em Engenharia Mecânica; 



 Processo nº 018953/74 – Termo de convênio entre a UFSC e a CAPES, para 

atender despesas de capital e custeio com o curso de pós-graduação em 

Engenharia Elétrica; 

 Processo nº 018909/74 – Termo de convênio entre a UFSC e a CAPES, para 

atender despesas de capital e custeio com o curso de pós-graduação em 

Engenharia Industrial; 

Observação:  

As atas de número 154 e 155 não foram encontradas no livro. 

 

ATA 156ª - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: cinco de fevereiro de mil novecentos e setenta e cinco – pg. 446 – 450. 

Pauta da reunião: 

 Processo nº 023121/75 – Prestação de contas da UFSC, referente ao 

exercício de 1974; 

 

ATA 157ª – Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos e setenta e cinco – pg. 451 – 

460. 

 Oficio nº 128/GR/ 75 – Indicação para que o professor Glauco Rodrigues 

Correa integre a Comissão de Ensino e Pesquisa na vaga resultante de 

aposentadoria. 

 Processo nº 21.775/74 – Proposta de Convenio a ser firmado entre a UFSC e 

a Prefeitura Municipal de Florianópolis para que fosse processado um aterro 

hidráulico com o deposito e tratamento do lixo, na região do mangue; 

 Processo nº 20.748/74 – Parecer nº 2712/74 do Egrégio Conselho Federal de 

Educação e consequente relatório da Comissão Especial designada pela 

Resolução nº 50/74, ambos relativos ao regimento da UFSC. 

 



ATA 158º - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário 

Data: vinte de março de mil novecentos e setenta e cinco – pg. 461 – 466. 

 Processo nº 15.027/74 – Proposta de convenio a ser firmado entre a 

UFSC e a secretaria da Saúde do Estado, objetivando o funcionamento de 

ambulatórios do serviço de saúde do Campus; 

 Processo nº 20.127/74 – Proposta de Convenio entre UFSC e a Fundação 

de Segurança Higiene e Medicina do Trabalho e entre a UFSC e a 

Associação Catarinense de Medicina, objetivando a congregação de 

esforços no sentido de organizar, respectivamente, curso para Médicos do 

Trabalho; 

 Processo nº 16.863/74 Proposta de prorrogação de convênio a ser firmado 

entre a UFSC e a Arquidiocese de Florianópolis, objetivando a 

continuidade do Curso de Extensão de Teologia; 

 Processo nº 18.949/74 – Proposta de convênio a ser firmado entre a 

UFSC e a Universidade de Santa Maria, objetivando o intercâmbio de 

atividades pós-graduadas; 

 Processo nº 18.861/74 – Convênio firmado entre as Entidades de Ensino 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria de 

Planejamento da Presidência da República, objetivando a implementação 

da política de estímulo a pesquisa e desenvolvimento tecnológico, no 

campo da utilização de computadores; 

 Processo nº 22.500/74 – Proposta de convênio a ser firmado entre a 

UFSC e o Instituto de Pesquisa Tecnológica (IPT) da Universidade de São 

Paulo, objetivando a formalização de um programa técnico científico; 

 Processo nº 23.423/74 – Proposta de convênio a ser firmado entre a 

UFSC e a Prefeitura Municipal de Florianópolis, objetivando o 

funcionamento de um laboratório de restauro artístico. 

 

ATA 159º – Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e cinco - pg. 467- 494. 



 Sessão realizada visando discussão da redação final do Estatuto da 

Universidade; 

 

ATA 160º – Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

 

Observação:  

Esta Ata começa na página nº 495 do Livro 03 e termina na página  nº 36 do Livro 4. 

 

Data: trinta e um de março de mil novecentos e setenta e cinco - Pg. 495- 500 (no 

livro 3) e pg. – 1 – 36 (Livro 4). 

 Parecer nº 2712/74 do Egrégio Conselho Federal de Educação n° 50/74, 

ambos relativos ao Regimento Geral da Universidade Federal de Santa 

Catarina. 
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SUB-SÉRIE .1. ATA 
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Observação:  

Algumas atas deste livro foram encadernadas fora da ordem sequencial. 

O início da ata nº 160 está começa no  Livro 03 

 

Conteúdo: 

ATA 161° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 



Data: quatro de julho de mil novecentos e setenta e cinco – pg. 39 - 48. 

 

Pauta da Reunião:  

 Leitura do Ofício nº 0447/GR/75, através do qual se indicava o nome do 

professor Hans Werner Hackradt para substituir o professor Ernani Bayer no 

cargo de Sub-reitor de Assistência e Orientação ao Estudante. Aprovado; 

 Discussão e votação da Resolução nº 20/75, de 22 de maio de 1975, que 

designa o professor Ernani Bayer para integrar a Mesa Totalizadora nas 

eleições estudantis de 1975. Aprovado; 

 Processo nº 24081/75, referente a convênios assinados entre a UFSC e a 

Fundação Centro Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho; 

 Processo nº 000914/75 – Aprovação do termo aditivo ao convênio firmado 

pela UFSC e o Conselho Britânico; 

 Processo nº 23637/75 – Aprovação do convênio firmado entre a UFSC e o 

Conselho Britânico, tendo como objetivo a vinda de um professor visitante 

para o departamento de Engenharia Industrial; 

 Processo nº 22650/75 – Aprovando o convênio firmado entre a UFSC e a 

Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina; 

 Processo nº 21555/74 – Aprovação da redação do Contrato nº 03/71, firmado 

entre a UFSC e a SUDESUL; 

 Processo nº 24936/75 – Aprovando o termo de convênio entre a UFSC r s 

Fundação Hospitalar de Santa Catarina; 

 Processo nº 24939/75 – Aprovando o termo de convênio entre a UFSC e a 

Irmandade do Senhor Jesus dos Passos e Hospital de Caridade; 

 Processo nº 24954/75 – aprovando termo de convênio firmado entre a UFSC 

e o Departamento de Assuntos Universitários do Ministério de Educação e 

Cultura; 

 Processo nº 22433/75 – Proposta de convênio entre a UFSC e a Fundação 

Hospitalar de Santa Catarina; 

 Processo nº 655/75 – Aprovando o termo de convênio entre a UFSC e a 

Irmandade do Senhor Jesus dos Passos e Hospital de Caridade; 



 Processo nº 24757 – Aprovando a proposta de alteração da estrutura da 

Universidade; 

 Processo nº 23478/75 – Aprovando termo de convênio entre a UFSC e a 

Comissão Incentivadora dos Centros Rurais Universitários de treinamento e 

ação comunitária do MEC; 

 Processo nº 1255/75 – Aprovando termo de aditamento ao convênio de bolsa 

de trabalho celebrado entre o MEC e a UFSC; 

 Processo nº 24509/75 – Aprovando o convênio entre a UFSC e a Associação 

de Crédito Rural de Santa Catarina; 

 Processo nº 20715/74 – Proposta de convênio a ser firmado entre a UFSC e a 

Universidade Federal do Rio de Janeiro; 

 Processo nº 24091/75 – Termo aditivo ao Contrato nº 03/71, firmado entre a 

UFSC e a SUDESUL; 

 Processo nº 16944/74 – Renovando o convênio entre a UFSC, a Prefeitura 

Municipal de Florianópolis e o professor Franklin Cascaes; 

 Processo nº 937/75 – Termo de convênio a ser assinado entre a UFSC e o 

Programa de Expansão e Melhoria do Ensino; 

 

ATA 162° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e sete de outubro de mil novecentos e setenta e cinco – pg. 49 – 69. 

Pauta da Reunião:  

 Aprovação da ata 161; 

 Apreciação de diligência determinada pelo Conselho Federal de Educação, 

relativa ao Estatuto e Regimento Geral desta Universidade aprovado nas 

sessões 159 e 160, do Conselho Universitário. (A reunião ocorreu nos dias , 

27, 29, 30 e 31 de outubro, 03, 04 e 05 de novembro); 

 

ATA 162° - Ata do prosseguimento da sessão 162ª do Egrégio Conselho 

Universitário. 

Data: dezessete de novembro de mil novecentos e setenta e cinco – pg. 70 – 122. 



Pauta da Reunião:  

 Apreciação da redação final do Estatuto e Regimento Geral da Universidade 

(todas as modificações na redação do Estatuto e Regimento Geral estão 

descritas na ata); 

 

ATA 163° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: onze de dezembro de mil novecentos e setenta e cinco – pg. 123 – 128. 

Pauta da Reunião:  

 Processo nº 01404/75 – Ofício nº 020/GVR/75 – Solicitação de que seja 

incluída na estrutura da Vice-reitoria uma Assessoria Técnica. Aprovado; 

 Processo nº 01416/75 – Termo de convênio entre a UFSC e a Prefeitura 

Municipal de Araranguá. Aprovado;  

 Processo nº 01364/75 – Desenvolvimento de um projeto de Pós-graduação 

em Enfermagem na Região Sul, mediante um consórcio universitário. 

Aprovado; 

 Processo nº 01291/75 – Termo de convênio a ser firmado entre a UFSC e a 

Federação do Ensino de Engenharia em Santa Catarina. Aprovado; 

 Processo nº 02609/75 – Resolução nº 37/75, que aprova Termo de Convênio 

celebrado entre a UFSC e a Biblioteca Regional de Medicina, da Organização 

Pan-Americana de Saúde. Aprovado; 

 Processo n 01852/75 – Termo de convênio a ser firmado entre a UFSC e a 

Polícia Militar de Santa Catarina. Aprovado; 

 Processo nº 13756/75 – Termo de convênio a ser firmado entre a UFSC e a 

Fundação Dom Jaime de Barros Câmara. Aprovado; 

 Processo nº 03824/75 – Resolução nº 38/75, aprovando convênio celebrado 

entre a CAPES e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 02451/75 – Resolução nº 39/75, aprovando Termo de Convênio 

firmado entre a UFSC e a FEESC. Aprovado; 

 Processo nº 01789/75 – Resoluções nº 35/75 e 42/75, aprovando termo de 

convênio entre a UFSC e a CAPES. Aprovado; 



 Processo nº 04108/75 – Resolução nº 40/75, aprovando termo de convênio 

celebrado entre o MEC e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 04109/75 – Resolução nº 41/75, aprovando termo de convênio 

firmado entre a UFSC e o MEC, com a interveniência do FINEP. Aprovado; 

 Processo nº 01250/75 – Termo de convênio a ser firmado entre a UFSC e a 

Maternidade Carlos Corrêa. Aprovado; 

 Processo nº 04492/75 – Resolução nº 43/75, aprovando termo aditivo 

celebrado entre o PREMEN, a UFSC e a Secretaria da Educação do Estado 

de Santa Catarina. Aprovado; 

 Processo nº 004727/75 – Resolução nº 46/75, aprovando termo de convênio 

celebrado entre a UFSC e o Instituto de Assistência Médica ao Servidor 

Público Estadual de São Paulo. Aprovado; 

 Processo nº 22433/74 – Proposta de convênio a ser firmado entre a UFSC e a 

Fundação Hospitalar de Santa Catarina. Aprovado; 

 Processo nº 004744/75 – Termo de convênio a ser firmado entre a UFSC e a 

Clínica de Olhos Dr. Otto Freusberg. Aprovado; 

 Processo nº 00544/75 – Resolução nº 47/75, aprovando termo de convênio 

firmado entre a UFSC e a Subsecretaria Regional do INPS do Estado do Rio 

de Janeiro. Aprovado; 

 

Ata da sessão especial conjunta do Egrégio Conselho Universitário e da 

Comissão de Ensino e Pesquisa. 

Data: vinte de janeiro de mil novecentos e setenta e seis – pg. 129 – 134. 

Pauta da Reunião:  

 Sessão especial convocada com a finalidade de elaborar, mediante votação, 

a lista sêxtupla para a escolha do Reitor e Vice-reitor da Universidade Federal 

de Santa Catarina. Ficou a seguinte lista para Reitor: João Makowiecky, 

Caspar Erich Stemmer, Henrique Manoel Prisco Paraíso, Polydoro Ernani de 

São Thiago, Acácio Garibaldi de Paula Ferreira S. Thiago e Wilson Abraham. 

Para Vice-reitor ficou a seguinte lista: Roldão Consoni, Samuel Fonseca, 

Almir Monteiro Quites, Nelson Back, Édio Chagas e Hans Werner Hackradt; 



 

ATA 164° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: dezessete de março de mil novecentos e setenta e seis – pg. 134 – 137. 

Pauta da Reunião:  

 O Reitor deu posse aos Conselheiros Glauco Olinger e Ernesto Vahl Filho, 

designados Diretores dos Centros Agropecuários e de Desportos, através das 

Portarias nº 70 e 142; 

 Comunicado do Reitor de que a aprovação do Estatuto e do Regimento Geral 

foi homologada; 

 Processo nº 004653 – Termo de convênio a ser firmado entre a UFSC e a 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Aprovado; 

 Processo nº 004801 – Termo de convênio a ser firmado entre a UFSC e a 

Fundação Educacional da Região de Blumenau. Aprovado; 

 Processo nº 006680/76 – Termo de convênio entre a UFSC e o Governo do 

Estado. Aprovado; 

 Processo nº 006969 – Renovação do convênio firmado entre a UFSC, a 

Irmandade do Senhor Jesus dos Passos e Hospital de Caridade. Aprovado; 

 Processo nº 007055/76 – Termo de convênio firmado entre a UFSC e a 

CAPES. Foi relatado junto com este, o Processo nº 007056/76; 

 Processo nº 007320/76 – Departamento de Finanças – Encaminha prestação 

de contas relativas ao exercício de 1975. Aprovado; 

 Processo nº 006968/76 – Termo de convênio a ser firmado entre a UFSC e a 

Fundação Hospitalar de Santa Catarina. Aprovado; 

  

ATA 165° - Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Não consta no Livro de Atas. 

 

 



ATA 166° - Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e seis de agosto de mil novecentos e setenta e seis – pg. 145 – 148. 

Pauta da Reunião:  

 Processo nº 007200/76 – Alienação do imóvel situado na Rua Bocaiúva, nº 

60, de propriedade da UFSC para o Ministério do Exército. Aprovado; 

 Processo nº 247579/72/MEC – Sindicato Rural e Sindicato dos Trabalhadores 

de Ilhota propõem permuta de uma área de terra de sua propriedade, situada 

em Camboriú com uma outra propriedade da UFSC. Aprovado; 

 O conselheiro Antônio Joaquim Ferreira de Andrade solicita ao conselheiro 

Nilson Paulo, que como membro do grupo de Assessoramento da Reitoria 

que estuda a reformulação do Estatuto e Regimento Geral, fosse feito um 

estudo detalhado do parágrafo 2º, do Artigo 69 do Regimento Geral, tendo em 

vista os problemas surgidos com a divergência de procedimentos adotados 

por professores; 

 

ATA 167° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e seis de novembro de mil novecentos e setenta e seis – pg. 150 – 154. 

Pauta da Reunião:  

 O conselheiro Antônio Nicoló Grillo solicitou a inclusão na ordem do dia dos 

nomes indicados pelo reitor para comporem a Comissão de Planejamento. 

Aprovado; 

 Processo nº 016511/76 – Permuta de um imóvel de propriedade da UFSC por 

outro de propriedade da Fundação Catarinense de Educação Especial. 

Aprovado; 

 Processo nº 014218/76 – Grupo de trabalho apresenta relatório de estudo 

para implantação de um sistema de captação de recursos para o 

desenvolvimento do ensino e da pesquisa, na Universidade. Aprovado; 

 Processo nº 014342/76 – Termo de Convênio firmado entre a UFSC e a 

Fundação Hospitalar de Santa Catarina. Aprovado; 



 Processo nº 014451/76 – Termo de Convênio firmado entre a UFSC e o 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Aprovado; 

 Processo nº 014838/76 – Termo de convênio firmado entre a UFSC e o 

PREMESU. Aprovado; 

 Processo nº 015002/75 – Termo de Convênio firmado entre a UFSC e o 

Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPESC, para 

participação no programa “Bolsa de Trabalho”. Aprovado; 

 Processo nº 015100/76 – Termo de Convênio firmado entre a UFSC e a 

ELETROSUL. Aprovado; 

 Processo nº 015042/76 – Termo de Convênio firmado entre a UFSC e o 

Departamento de Educação Física do MEC. Este processo foi retirado de 

pauta desta reunião; 

 Processo nº 015102/76 – Termo de Convênio firmado entre a UFSC e o 

BRDE. Aprovado; 

 Processo nº 015429/76 – Sub-reitoria de Assistência e Orientação ao 

Estudante apresenta anteprojeto do regime Disciplinar do Corpo Discente; 

 Processo nº 024497/76 – Termo de Convênio firmado entre a UFSC e a 

Fundação Centro Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho. 

Aprovado; 

 Processo nº 015005/76 – Termo de Convênio Firmado entre a UFSC e o 

Serviço Especial de Bolsas de Estudos (Projeto PEBE-8), para concessão de 

bolsas de estudo reembolsáveis para alunos do curso superior. Aprovado; 

 

ATA 168° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e cinco de abril de mil novecentos e setenta e sete – pg. 157 – 161. 

Pauta da Reunião:  

 Aprovação das atas 166 e 167; 

 Processo nº 015429/76 – Sub-reitoria de Assistência e Orientação ao 

Estudante encaminha anteprojeto do regime disciplinar do Corpo Discente. 

Aprovado; 



 Processo nº 008757/76 – Termo de Convênio firmado entre a UFSC e o 

Conselho britânico para a vinda de professores visitantes ao Departamento 

de Língua e Literatura Estrangeira. Aprovado; 

 Processo nº 015340 – Termo de Convênio firmado entre a UFSC e a 

Secretaria do Estado da Saúde. Aprovado; 

 Processo nº 015339 – Termo de Convênio firmado entre a UFSC e a 

Secretaria do estado da Saúde. Aprovado; 

 Processos nº 018428 e 018396/77 – Convênio firmado entre a UFSC e a 

Sondotécnica S/A. Aprovado; 

 Processo nº 018383 – Termo de convênio firmado entre a Caixa Econômica 

do Estado de Santa Catarina e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 017339 – Contrato celebrado entre o Ministério do trabalho e a 

UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 016768/76 – Termo de Convênio firmado entre a Prefeitura 

Municipal de Camboriú e a UFSC. Por solicitação, foi a matéria retirada de 

pauta; 

 Processos nº 018168 – Termo de Convênio celebrado entre a UFSC e o 

Serviço de Integração Escola Empresa. Aprovado; 

 Processo nº 019527/77 – Termo de Convênio firmado entre a UFSC e a 

Fundação Hospitalar Santa Catarina. Aprovado; 

 Processo nº 019528/77 – Termo de Convênio firmado entre a UFSC, a 

Irmandade do Senhor Jesus dos Passos e Hospital de Caridade. Aprovado; 

 Processo nº 018812 – Termo de Convênio firmado entre a UFSC e a 

ELETROBRÁS. Aprovado; 

 Processo nº 017046 – Termo de Convênio firmado entre a UFSC, o PREMEM 

e a Secretaria de Educação. Aprovado; 

 Processo nº 017356 – Contrato de locução de serviços técnicos 

especializados para a realização dos cursos superiores de formação de 

professores. Aprovado; 

 Processo nº 018813 – Convênio de cooperação científica e intercâmbio 

cultural, celebrado entre a Fundação Educacional do Sul de Santa Catarina e 

a UFSC. Assunto retirado de pauta; 



 Processo nº 021229 – Termo de convênio firmado entre a UFSC e a 

SUDESUL. Aprovado; 

 Processo nº 021230 – termo de prorrogação e alteração de cláusula ao 

contrato firmado entre a UFSC e o Clube de Xadrez de Florianópolis. 

Aprovado; 

 Processo nº 015042/76 – Termo de Convênio firmado entre o Departamento 

de Educação Física e Desportos do MEC e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 014208/76 – Grupo de trabalho apresenta relatório de estudo 

para implantação de um sistema de captação de recursos para o 

desenvolvimento de ensino e pesquisa na Universidade; 

 

ATA 169° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e oito de junho de mil novecentos e setenta e sete – pg. 162 – 166. 

Pauta da Reunião:  

 Processo nº 020581/77 – Departamento de Contabilidade e Finanças 

encaminha Tomada de Contas do exercício de 1976, da UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 019612/77 – Sub-reitoria de Ensino e Pesquisa encaminha para 

aprovação e assinatura, Termo de Convênio a ser firmado entre o Centro 

Brasileiro de Construções e Equipamentos Escolares, a UFSC, a Secretaria 

de Educação do estado de Santa Catarina e o Departamento Autônomo de 

Edificações; 

 Processo nº 024315/77 – Fundação Hospitalar de Santa Catarina encaminha 

Termo de convênio a ser firmado com a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 024819/77 – Museu de Antropologia encaminha Termo de 

Convênio a ser firmado entre a Prefeitura Municipal de Florianópolis, a UFSC 

e o professor Franklin Cascaes. Aprovado; 

 Processo nº 023724/77 – Termo de Convênio firmado entre a INEPAR S/A e 

a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 023567/77 – Convênio assinado com a Escola de Aprendizes 

Marinheiros de Santa Catarina para concessão de bolsas de estágio à 

estudantes. Aprovado; 



 Processo nº 023434/77 – Fundação Educacional da Região de Blumenau 

propõem assinatura de convênio com a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 024268/77 – Termo de Convênio firmado entre a Financiadora de 

Estudos e Projetos e a UFSC. Aprovado; 

 Processo n 14208/76 – Grupo de Trabalho designado pela Portaria nº 434/76 

apresenta relatório de estudo para implantação de um sistema de captação 

de recursos para o desenvolvimento de ensino e pesquisa, na UFSC; 

 

ATA 170° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: doze de agosto de mil novecentos e setenta e sete – pg. 167 – 169. 

Pauta da Reunião:  

 Processo nº 024378/77 – Expediente indicando o nome do professor José 

Pelúcio Ferreira para concessão do título “Doutor Honoris Causa”, pela UFSC. 

Aprovado; 

 Processo nº 025287/77 – Termo de Convênio celebrado entre o Ministério da 

Educação e Cultura e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 025071/77 – Proposta de convênio entre a UFSC e a Comissão 

de Intercâmbio entre os Estados Unidos da América e o Brasil. Aprovado; 

 Processo nº 025652/77 – Termo de Convênio entre a ELETROSUL e a UFSC 

para utilização dos centros de Processamento de Dados. Aprovado; 

 Processo nº 026119/77 – Termo de Convênio entre a UFSC e a Fundação do 

Ensino de Engenharia em Santa Catarina. Aprovado; 

 Processo nº 026128/77 – Termo de Convênio entre a Fundação Centro 

Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho e a UFSC. 

Aprovado; 

 

ATA 171° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: quatro de novembro de mil novecentos e setenta e sete – pg. 170 – 172. 

Pauta da Reunião:  



 Processo nº 026556/77 – Termo de Convênio para cooperação entre a UFSC 

e a Empresa Brasileira de Pesquisa. Aprovado; 

 Processo nº 926502/77 – Termo de Convênio entre aa Fundação Tupy e a 

UFSC, visando cooperação técnico-científica. Aprovado; 

 Processo nº 027585/77 – Convênio entre a UFSC e a Universidade Federal 

do rio Grande do Sul. Aprovado; 

 Processo nº 027119/77 – Convênio entre o Banco do Brasil e a UFSC. 

Aprovado; 

 Processo nº 027126/77 – Convênio entre o Ministério da Educação e Cultura 

e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 027171/77 – Convênio de cooperação técnico-financeiras entre 

as Centrais elétricas Brasileiras S/A e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 027190/77 – Termo aditivo ao Convênio entre a UFSC e a 

ELETROBRÁS. Aprovado; 

 Processo nº 028125/77 – Termo de contrato entre a Caixa Econômica 

Estadual de Santa Catarina e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 029391/77 – Termo de Convênio entre a Fundação Catarinense 

do Trabalho e a Universidade Federal de Santa Catarina. Aprovado; 

 Processo nº 029390/77 – Termo de Convênio entre a Fundação Catarinense 

do Trabalho e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 029935/77 – Termo de Convênio entre a UFSC e a União 

Federal. Aprovado; 

 Processo nº 030031/77 – Termo de Convênio entre a UFSC e a Prefeitura 

Municipal de Florianópolis. Aprovado; 

 Processo nº 026052/77 – Termo de contrato entre o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 030169/77 – II Termo de Adiantamento celebrado entre o Centro 

Brasileiro de Construções e Equipamentos Escolares, a Secretaria de 

educação e Cultura, a UFSC e o Departamento Autônomo de Edificações. 

Aprovado; 

 Processo nº 030241/77 – Convênio nº 01/77 de cooperação técnica e 

financeira firmada entre a Secretária de Emprego e Salário do Ministério do 

Trabalho e a UFSC. Aprovado; 



 Processo nº 030239/77 – Termo aditivo nº 01/77 ao Convênio nº 01/77, 

firmado entre o Ministério do Trabalho, através da Secretária de Emprego e 

Salário e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 030240/77 – Termo aditivo nº 03/77 ao Convênio celebrado entre 

o Ministério do Trabalho, através da Secretária de Emprego e Salário e a 

UFSC. Aprovado; 

 

ATA 172° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: catorze de março de mil novecentos e setenta e oito – pg. 173 – 177. 

Pauta da Reunião:  

 Processo nº 032287/77 – Termo de Convênio entre a UFSC e a Fundação 

Getúlio Vargas. Aprovado; 

 Processo nº 032087/77 – Termo aditivo ao convênio firmado entre o DNER e 

a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 032086/78 – Convênio entre o Ministério da Educação e Cultura 

e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 033025/78 – Termo de Convênio entre a UFSC e a Fundação 

Universitária de Joinville. Aprovado; 

 Processo nº 033012/78 – Convênio entre o Instituto de Planejamento Urbano 

de Florianópolis e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 030055/78 – Convênio entre a UFSC e a Maternidade Dr. Carlos 

Correia. Aprovado; 

 Processo nº 034301/78 – Convênio entre a UFSC e a Irmandade do Senhor 

Jesus dos Passos e Hospital de Caridade. Aprovado; 

 Processo nº 034296/78 – Convênio entre a UFSC e a Universidade Federal 

de Santa Maria. Aprovado; 

 Processo nº 034760/78 – Termo de Prorrogação e Alteração das cláusulas do 

contrato firmado entre a UFSC e o Clube de Xadrez de Florianópolis; 

 Processo nº 034852/78 – Ajuste para execução do convênio entre a UFSC e 

o Serviço de Processamento de Dados. Aprovado; 



 Processo nº 034916/78 – Termo de Convênio de delegação de encargos e 

recursos firmado entre a UFSC e o Gabinete do Vice-governador. Aprovado; 

 Processo nº 035167/78 – O Grupo de Trabalho, constituído através da 

Portaria nº 803, de 16/02/77, submete à consideração do Egrégio Conselho 

Universitário as sugestões para utilização das áreas que compõem os 

manguezais sob jurisdição da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Aprovado; 

 

ATA 173° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte de abril de mil novecentos e setenta e oito – pg. 178 – 184. 

Pauta da Reunião: 

 Processo nº 034272/78 – Termo de Convênio entre o Centro Nacional de 

Referência Cultural, a UFSC, a Prefeitura Municipal de Orleans e o Instituto 

São José daquele município. Aprovado; 

 Processo nº 035284/78 – Termo de Convênio entre a Financiadora de 

Estudos e Projetos (FINEP) e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 035189/78 – Termo de Convênio entre a UFSC e a Fundação 

Hospitalar de Santa Catarina. Aprovado; 

 Processo nº 035810/78 – Termo aditivo da re-ratificação ao convênio firmado 

entre o Banco do Brasil e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 035194/78 – Termo de Convênio entre a UFSC e o Instituto São 

José Ltda. Aprovado; 

 Processo nº 029000/78 – Termo de Convênio entre a UFSC e o 

Departamento Autônomo de Saúde Pública. Aprovado; 

 Processo nº 036365/78 – Termo de Convênio a ser celebrado entre a UFSC e 

a Fundação Centro Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho. 

Aprovado; 

 Processo nº 036393/78 – Termo aditivo ao Convênio firmado entre a UFSC e 

o Ministério do Trabalho; 



 Processo nº 036781/78 – Contrato específico de Comodato de equipamentos 

de fabricação nacional, entre a UFSC e a Coordenadoria de Desenvolvimento 

das Instalações de Ensino Superior (PREMESU). Aprovado; 

 Processo nº 035635/78 – Solicitação de transferência de matrícula do aluno 

Ricardo Medeiros Sperb, da Escola de Ciências Médicas, de Volta Redonda 

para o curso de Medicina da UFSC; 

 Votação da proposição do BNDE, que decidiu autorizar transferência no valor 

de Cr$ 2.828.467,71 para a UFCS. Aprovado; 

 

ATA 174° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e seis de abril de mil novecentos e setenta e oito – pg. 185 – 187. 

Pauta da Reunião: 

 O presidente abriu a sessão, dando conhecimento à casa de que a 

representação estudantil formalizará por escrito a questão da fixação do número 

de membros de sua bancada junto ao Egrégio Conselho Universitário; 

 Discussão e votação do anteprojeto do Estatuto e Regimento da Universidade 

Federal de Santa Catarina. (Devido ao adiantado da hora, foi decidido continuar 

essa discussão na próxima reunião); 

 

ATA 175° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e oito de abril de mil novecentos e setenta e oito – pg. 187 – 190. 

Pauta da Reunião: 

 Prosseguimento da discussão e votação do anteprojeto do Estatuto e 

Regimento da Universidade Federal de Santa Catarina. (A assunto precisou de 

mais uma sessão, marcada para o dia 16 de maio de 1978); 

 

ATA 176° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 



Data: dezesseis de maio de mil novecentos e setenta e oito – pg. 191 – 195. 

Pauta da Reunião: 

 O reitor deu conhecimento à casa das gestões administrativas que realizou 

em Brasília. (Todas contam na ata); 

 Prosseguimento da discussão e votação do anteprojeto do Estatuto e 

Regimento da Universidade Federal de Santa Catarina; 

 

ATA 177° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e seis de maio de mil novecentos e setenta e oito – pg. 195 – 199. 

Pauta da Reunião: 

 Processo nº 038257/78 – Convênio entre a UFSC e a Faculdade de Serviço 

social. Aprovado; 

 Processo nº 037837/78 – Termo de convênio entre o Ministério da Educação 

e Cultura e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 037782/78 – Termo aditivo ao convênio firmado entre a UFSC e 

a Irmandade do Senhor Jesus dos Passos e o Hospital de Caridade. 

Aprovado; 

 Processo nº 036884/78 – Convênio celebrado entre a UFSC e a 

Superintendência de Desenvolvimento da Região Sul (SUDESUL). Aprovado; 

 Processo nº 036891/78 – Convênio de apoio financeiro a projeto de 

cooperação técnica entre a UFSC e a Secretária de Cooperação Econômica e 

Técnica Internacional. Aprovado; 

 Processo nº 037204/78 – Convênio de cooperação técnica e financeira entre 

a UFSC e a Fundação do Ensino de Engenharia em Santa Catarina (FEESC). 

Aprovado; 

 Processo nº 037737/78 – Termo de aditamento de convênio celebrado entre a 

UFSC e o Serviço Especial de Bolsas de Estudos. Aprovado; 

 Processo nº 036994/78 – Termo de convênio entre a UFSC e a Secretaria da 

Educação e Cultura. Aprovado; 



 Processo nº 037913/78 – Convênio de cooperação técnica entre a UFSC e o 

Departamento Nacional de Estradas e Rodagem (DNER). Aprovado; 

 Processo nº 037836/78 – Contrato aditivo específico de comodato entre o 

Ministério da Educação e Cultura e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 037907/78 – Termo de convênio entre a UFSC e o Instituto 

Nacional do Livro. Aprovado; 

 Processo nº 038778/78 – Convênio entre a UFSC, a Secretaria da Agricultura 

e Abastecimento do estado de Santa Catarina e a ACARPESC. Aprovado; 

 Em seguida foi iniciada a discussão e votação do Anteprojeto do Regimento 

da UFSC. (A discussão continuará na próxima ata); 

 

ATA 178° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e nove de maio de mil novecentos e setenta e oito – pg. 200 – 203. 

Pauta da Reunião: 

 O presidente declarou que a seu pedido, encontrava-se na casa o professor 

Paulo Henrique Blasi, que integrou a comissão que elaborou o anteprojeto do 

Estatuto e do Regimento da UFSC a fim de elucidar as dúvidas que surgiram 

na sessão anterior; 

 O conselheiro acadêmico Wilson José Lopes teceu considerações sobre o 

desapontamento dos estudantes quando ingressam na Universidade, tanto ao 

que se refere ao Centro de Estudos Básicos como ao Ciclo Profissionalizante; 

 

ATA 179° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e nove de maio de mil novecentos e setenta e oito – pg. 203 – 206. 

Pauta da Reunião: 

 O presidente solicita ao professor Sérgio Roberto Arruda que leia a nova 

redação aos artigos 26 e 28 do Anteprojeto do Regimento. A nova redação foi 

aprovada; 



 O conselheiro Carlos Aramy D. Silva fala sobre a expectativa da oficialização 

das medidas administrativas relacionadas à promoção do pessoal do Quadro 

do Magistério na UFSC; 

 O presidente encerra a sessão e comunica que a discussão e votação do 

Regulamento da UFSC terá prosseguimento em sessão a ser convocada; 

 

ATA 180° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: nove de junho de mil novecentos e setenta e oito – pg. 206 – 210. 

Pauta da Reunião: 

 Discussão a respeito da jubilação de um aluno; 

 O presidente leu para a casa nota publicada pelo jornal Correio do Povo de 

Porto Alegre, em que registra graves acusações contra a posição da UFSC 

nas recentes eleições acadêmicas; 

 Apreciação do ad referendum à Resolução nº 037/78, que designou o 

professor Volney da Silva Milis para integrar a mesa totalizadora das eleições 

de 02 de junho, e da mesa que presidirá os trabalhos do colégio eleitoral 

destinado a eleger o Conselho Executivo do Diretório Central dos Estudantes; 

 Homologado ato do reitor que designou o professor Pedro José Bosco para 

representar o Egrégio Conselho Universitário, junto a mesa que presidiu às 

eleições do Conselho Executivo do Diretório Central dos Estudantes; 

 Prosseguimento da discussão e votação do Anteprojeto do Regimento da 

UFSC; 

 

ATA 181° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: dezesseis de junho de mil novecentos e setenta e oito – pg. 210 – 213. 

Pauta da Reunião: 

 Processo nº 038724/78 - Contrato de prestação de serviços técnicos entre a 

UFSC e a Fundação de Amparo a Pesquisa e Extensão Universitária. 

Aprovado; 



 Processo nº 038796/78 - Contrato de prestação de serviços técnicos entre a 

UFSC e a Fundação de Amparo a Pesquisa e Extensão Universitária. 

Aprovado; 

 Processo nº 039062/78 – Convênio entre a UFSC e o Ministério do Trabalho. 

Aprovado; 

 Processo nº 039096/78 - Convênio entre a UFSC e a Financiadora de 

Estudos e Projetos (FINEP). Aprovado; 

 Indicação do professor Valter de Bona Castelan para representante do 

Egrégio Conselho Universitário na Comissão Permanente de Regime de 

Tempo. Aprovado; 

 Prosseguimento da discussão e votação do Anteprojeto do Regimento da 

UFSC; 

 

ATA 182° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: dezoito de agosto de mil novecentos e setenta e oito – pg. 214 – 216. 

Pauta da Reunião: 

 Processo nº 040959/78 – Convênio entre o Conselho Nacional de Pesquisa e 

a Universidade Federal de Santa Catarina, visando mútua prestação de 

assistência técnica. Aprovado; 

 Processo nº 040960/78 – Contrato de comodato por tempo indeterminado de 

equipamentos de fabricação nacional entre a Coordenadoria de 

Desenvolvimento das Instalações do Ensino Superior e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 040034/78 – Contrato de prestação de serviços entre a COMCAP 

e a Companhia Estadual de Tecnologia de Saneamento Básico e Defesa do 

Meio Ambiente, com a interveniência da UFSC, para análise da situação atual 

do mangue do Itacorubi, levantamento da área para estudo e o programa 

completo de amostragem e de análise de laboratório. Em virtude da ausência 

do relator, a matéria foi retirada da ordem do dia; 

 Processo nº 039800/78 – Contrato aditivo específico de comodato de tempo 

indeterminado de equipamentos entre o Ministério da Educação e Cultura e a 

UFSC. Aprovado; 



 Processo nº 039801/78 – Contrato aditivo específico de comodato por tempo 

indeterminado de equipamentos entre o Ministério da Educação e Cultura e a 

UFSC; 

 Processo nº 039869/78 – Termo de Convênio entre a Fundação Nacional de 

Arte – FUNARTE e a UFSC; 

 Processo nº 041506/78 – Termo aditivo ao convênio firmado entre o MEC e a 

UFSC, para fornecimento de recursos destinados a conclusão das obras do 

Hospital Universitário; 

 Processo nº 040771/78 – Convênio entre a UFSC e a Secretaria de educação 

e Cultura, para prestação de cooperação técnica. Aprovado; 

 Indicação do professor Gilberto de Oliveira Moritz para representante do 

Egrégio Conselho Universitário no Conselho de Curadores; 

 Recondução do professor Umberto Grillo para o exercício de mais dois anos 

de mandato, na condição de representante deste Egrégio Conselho de 

Curadores; 

 Reanálise dos Artigos 68, 151 e 155 do Anteprojeto do Regimento da UFSC. 

Aprovado; 

 Alteração na redação do Artigo 42 do Estatuto da UFSC. Aprovado; 

 

ATA 183° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e sete de outubro de mil novecentos e setenta e oito – pg. 217 – 221. 

Pauta da Reunião: 

 Apreciação das atas 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, e 182; 

 Processo nº 040034/78 - Contrato de prestação de serviços entre a COMCAP 

e a Companhia Estadual de Tecnologia de Saneamento Básico e Defesa do 

Meio Ambiente, com a interveniência da UFSC, para análise da situação atual 

do mangue do Itacorubi, levantamento da área para estudo e o programa 

completo de amostragem e de análise de laboratório. Aprovado; 

 Processo nº 043674/78 – Convênio entre o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e a UFSC, visando mútua prestação de 

assistência técnica. Aprovado; 



 Processo nº 042840/78 – Termo de Convênio entre a UFSC e a Fundação de 

Ensino da Engenharia de Santa Catarina. Aprovado; 

 Processo nº 043673/78 – Termo aditivo ao convênio nº 394/CT, entre a UFSC 

e a Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP. Aprovado; 

 Processo nº 043955/78 – Convênio entre a UFSC, a Irmandade do Senhor 

Jesus dos Passos e o Centro de Medicina Nuclear de Santa Catarina. 

Aprovado;  

 Processo nº 043507/78 – Termo de Convênio entre a Financiadora de 

Estudos e Projetos e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 045250/78 – Termo de Convênio entre a UFSC e a Secretaria de 

Educação e Cultura. Aprovado; 

 Processo nº 042233/78 – Requerimento do professor Hamilton Nazareno 

Ramos Schaeffer, em que solicita anulação das eleições para representante 

no Conselho Universitário; 

 

ATA 184° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: três de novembro de mil novecentos e setenta e oito – pg. 222 – 226. 

Pauta da Reunião: 

 Aprovada com retificações a ata 183; 

 Processo nº 030377/78 – Projeto do Regimento Geral do Diretório Central dos 

Estudantes da UFSC; 

 Homologação da redação final do Estatuto e do Regimento Geral da UFSC; 

 Processo nº 030239/78 – Termo aditivo nº 05/78 ao Convênio 01/77 firmado 

entre a Secretaria de Emprego e Salário do Ministério do Trabalho e a UFSC. 

Aprovado; 

 Processo nº 045760/78 – Convênio entre o Ministério da Agricultura e a 

UFSC. Aprovado; 

 

ATA 185° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 



Data: quinze de dezembro de mil novecentos e setenta e oito – pg. 227 – 230. 

Pauta da Reunião: 

 Processo nº 046312/78 – Termo de Convênio entre a UFSC e a Comissão 

para Intercâmbio Educacional entre os Estados Unidos e o Brasil. Aprovado; 

 Processo nº 041500/78 – Renovação do Termo de Convênio entre a UFSC e 

a Comissão Fulbright. Aprovado; 

 Processo nº 046125/78 – Termo de Convênio entre a UFSC e o Serviço 

Nacional de Formação Rural. Aprovado; 

 Processo nº 042723/78 – Termo de Convênio entre a UFSC e a SUDEPE. 

Aprovado; 

 Processo nº 046112/78 - Termo de Convênio entre o Serviço Nacional de 

Teatro do Departamento de Assuntos Culturais do MEC e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 046722/78 - Termo de Convênio nº 070/78 celebrado entre a 

UFSC e a Fundação Nacional do Índio. Aprovado; 

 Processo nº 046793/78 – Termo de Convênio que tem por objetivo a 

aplicação de recursos financeiros na continuidade do projeto de construção 

do Hospital Universitário. Aprovado; 

 Processo nº 044484/78 – Termo de Convênio entre a UFSC, por seu Centro 

Tecnológico e a Universidade de São Paulo, por sua Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo. Aprovado; 

 Processo nº 046731/78 – Termo de Convênio entre a UFSC e a EMPASC – 

Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuária; 

 Processo nº 046928/78 – Proposta de concessão de título de professor 

emérito ao professor Fioravante Ferro. Aprovado; 

 Processo nº 046926/78 – Termo de Convênio nº 024, celebrado entre a UFSC 

e a Comissão de Coordenação das Atividades de Processamento Eletrônico – 

CAPRE. Aprovado; 

 Processo nº 045307/78 – Protocolo de Cooperação Pedagógica e Científica 

que entre si celebram a UFSC e a Universidade Federal de Santa Maria. 

Aprovado; 

 Processo nº 046989/78 – Termo aditivo 07/78 do Convênio nº 10/78, que 

entre si firmam a UFSC e o Ministério do Trabalho. Aprovado; 



 Processo nº 046506/78 – Convênio entre as Centrais de Abastecimento do 

Estado de Santa Catarina S/A – CEASA e a UFSC, com objetivo de 

desenvolver pesquisa de conservação de hortigranjeiros. Aprovado; 

 Processo nº 046496/78 – Termo de Convênio entre a UFSC e a Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento do Estado de Santa Catarina, visando 

implantação de uma estação de piscicultura no Colégio Agrícola de Camboriú. 

Aprovado; 

 Processo nº 041102/78 – Recurso impetrado por Benedito Lima contra a 

decisão do Conselho de Ensino e Pesquisa, que indeferiu solicitação de 

transferência de matrícula da Faculdade de Medicina de Valência, no Rio de 

Janeiro, para a UFSC; 

 

ATA 186° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: dezesseis de fevereiro de mil novecentos e setenta e nove – pg. 231 – 234. 

Pauta da Reunião: 

 Processo nº 047493/78 – Termo aditivo 06/78 ao Convênio 01/77, que entre si 

firmam o Ministério do Trabalho e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 047088/78 – Convênio que fazem a Comissão para o 

Intercâmbio Educacional (Fullbright) entre os Estados Unidos e o Brasil, para 

programa de Pós-Graduação em Administração. Aprovado; 

 Processo nº 047859/78 – Termo de convênio firmado entre o Programa de 

Expansão e Melhoria de Ensino e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 048439/78 – Primeiro Termo aditivo ao Ajuste celebrado entre o 

Ministério da Agricultura e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 048376/78 – Termo de Convênio entre a UFSC e a Universidade 

federal do Paraná. Aprovado; 

 Processo nº 047332/78 – Concessão de título de professor Honoris Causa ao 

professor Alberto Luiz Coimbra. Aprovado; 

 Processo nº 048606/78 – Termo de Convênio entre a UFSC e a Fundação 

Hospitalar de Santa Catarina. Aprovado; 



 Processo nº 047318/78 – Termo de Convênio que entre si celebram a UFSC 

e a Fundação Educacional da Região de Joinville – FURJ. Aprovado; 

 

ATA 187° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: nove de maio de mil novecentos e setenta e nove – pg. 235 – 238. 

Pauta da Reunião: 

 Distribuição do novo Estatuto e Regimento Geral da UFSC; 

 Aprovação das normas para escolha dos chefes e subchefes dos 

Departamentos; 

 Balanço Geral e prestação de contas relativo ao exercício de 1978. Aprovado; 

 Processo nº 051355/79 – Contrato específico de comodato de equipamentos 

de fabricação nacional, entre o MEC/PREMESU e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 051239/79 – Convênio entre a UFSC e a Irmandade do Senhor 

Jesus dos Passos e Hospital de Caridade. Aprovado; 

 Processo nº 050667/79 – Termo aditivo ao protocolo de participação no 

Programa “Bolsa de Trabalho”, que entre si firmam a UFCS e a Fundação 

Catarinense de Bem Estar do Menor. Aprovado; 

 Processo nº 040094/79 – Convênio de Cooperação Técnica e Financeira 

entre a UFSC e a Secretaria Geral de Emprego e Salário. Aprovado; 

 Processo nº 050511/79 – Termo de Convênio entre o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais do MEC e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 050666/79 – Contrato de prestação de serviços técnicos entre a 

UFSC e a Fundação de Amparo a Pesquisa e Extensão Universitária. 

Aprovado; 

 

ATA 188° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: três de agosto de mil novecentos e setenta e nove – pg. 239 – 243. 

Pauta da Reunião: 



 Indicação, pelo Reitor, do nome do professor Victurino Antônio Secco para 

representante do Egrégio Conselho Universitário na COPERT. Aprovado; 

 Processo nº 054041/79 – Convênio entre a UFSC e o Hospital Naval de 

Florianópolis, visando à concessão de bolsas de estudos. Aprovado; 

 Processo nº 053866/79 – Termo aditivo ao Convênio nº 72/78, celebrado 

entre o Serviço Nacional de Formação Profissional Rural (SENAR), e a UFSC. 

Aprovado; 

 Processo nº 053912/79 – Convênio entre a UFSC e o Conselho Britânico, 

objetivando a vinda de um professor estrangeiro para o Departamento de 

Língua e Literatura Estrangeiras da UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 054206/79 – Termo aditivo ao Convênio entre a UFSC e a 

Comissão para Intercâmbio Educacional entre os Estados Unidos e o Brasil. 

Aprovado; 

 Processo nº 054870/79 – Contrato de prestação de serviços técnicos 

especializados para a realização do curso de Atualização de Especialistas e 

Professores para a atualização de laboratórios básicos polivalentes de 

ciências. Aprovado; 

 Processo nº 054506/79 – Termo de convênio entre a Superintendência do 

Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE) e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 054545/79 – Termo de Convênio que entre si firmam a UFSC, o 

Governo do Estado do Pará, a Prefeitura Municipal de Santarém, a 

Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia e a Fundação Projeto 

Rondon. Aprovado; 

 Processo nº 054595/79 – Termo aditivo ao Convênio Geral de Cooperação 

Técnica entre a UFSC e o Centro de Assistência Gerencial de Santa Catarina. 

Aprovado; 

 Processo nº 055803/79 – Convênio entre a UFSC e a Associação de Crédito 

e Assistência Rural de Santa Catarina. Aprovado; 

 Processo nº 054544/79 – Acordo entre a UFSC e a Fundação de Amparo a 

Pesquisa e Extensão Universitária. Aprovado; 

 Processo nº 054447/79 – Termo de aditamento ao Convênio celebrado entre 

o Serviço Especial de Bolsas de Estudo (PEBE) e a UFSC. Aprovado; 



 Processo nº 054529/79 – Termo de Convênio entre a UFSC e a Fundação 

Hospitalar de Santa Catarina. Aprovado; 

 Processo nº 055002/79 – Convênio que entre si celebram a UFSC e a 

Companhia de Processamento de Dados (PRODASC), par a concessão de 

Bolsas de Complementação Educacional a Estudantes. Aprovado; 

 Processo nº 055236/79 – Termo de Convênio entre a UFSC e a Prefeitura 

Municipal de Joinville. Aprovado; 

 Processo nº 054803/79 – Convênio de Cooperação e Intercâmbio entre a 

UFSC e a Universidade do Chile. Aprovado; 

 Processo nº 054421/79 – Termo de Convênio que entre si fazem a 

Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(SENAC) e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 054796/79 – Convênio entre a UFSC e a Secretaria de Estado da 

Saúde, visando implantação de programa de desenvolvimento de estágio, 

ensino e pesquisa em Enfermagem. Aprovado; 

 Processo nº 055200/79 – Convênio de Prestação de Serviços entre o Instituto 

Nacional de Assistência Médica e Previdência Social (INAMPS) e a UFSC. 

Aprovado; 

 Processo nº 054403/79 – Termo de Convênio entre a UFSC e a Academia de 

Polícia Militar de Santa Catarina, objetivando a utilização da biblioteca da 

UFSC pelos alunos daquela Academia. Aprovado; 

 Processo nº 055623/79 – Convênio entre a UFSC e o Centro de Assistência 

Gerencial de Santa Catarina. Aprovado; 

 

ATA 189° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: dezoito de outubro de mil novecentos e setenta e nove – pg. 244 – 252. 

Pauta da Reunião: 

 Apreciação do Processo nº 057132/79; 

 Processo nº 054816/79 – Convênio de Cooperação Técnica entre a 

Companhia de Distritos Industriais de Santa Catarina e a UFSC. Aprovado; 



 Processo nº 055932/79 – Primeiro Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre 

a Superintendência do Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE) e a UFS. 

Aprovado; 

 Processo nº 054248/79 – Convênio entre o Estado de Santa Catarina, através 

do Gabinete de Planejamento (GAPLAN), interveniente a Fundação de 

Amparo à Tecnologia e ao Meio Ambiente, com a UFSC, intervenientes a 

Fundação de Amparo a Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU) e a 

Fundação do Ensino da Engenharia em Santa Catarina (FEESC). Aprovado; 

 Processo nº 055191/79 – Proposta do Departamento de Geociências da 

UFSC visando a concessão de título de Professor Emérito ao professor Victor 

Antônio Peluso Júnior. Aprovado; 

 Processo nº 048975/79 – Convênio entre a UFSC e a Fundação do Ensino da 

Engenharia em Santa Catarina, tendo por objetivo execução do projeto 

intitulado “Complementação da instalação de testes de motores convertidos à 

álcool – Centro tecnológico”. Aprovado; 

 Processo nº 053065/79 – Acordo entre a UFSC e a Fundação de Amparo a 

Pesquisa e Extensão Universitária. Aprovado; 

 Processo nº 057153/79 – Termo de re-ratificação do Convênio entre o 

Instituto Nacional de Assistência Médica da Providência Social e a UFSC. 

Aprovado; 

 Processo nº 057152/79 – Termo de Convênio entre a UFSC e o professor 

Franklin Joaquim Cascaes, para apresentação pública e preservação da 

coleção “Professora Elizabeth Pavan Cascaes”. Aprovado; 

 Processo nº 057518/79 – Acrescenta-se ao Artigo 12 do Estatuto da UFSC o 

item “Escritório de assuntos internacionais”. O processo foi tirado da ordem do 

dia; 

 Processo nº 057674/79 – Convênio entre a UFSC, por seu Centro 

Tecnológico, e a Universidade do Paraná, por seu setor de Tecnologia, como 

objetivo de promover o intercâmbio das atividades técnicas, científicas e 

artísticas. Aprovado; 

 Processo nº 058099/79 – Termo aditivo ao protocolo de participação no 

Programa de Bolsa de Trabalho que entre si firmam a UFSC e a Fundação 

Catarinense de Bem Estar do Menor. Aprovado; 



 Processo nº 057856/79 – Convênio entre o Ministério da Marinha, a UFSC e o 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Aprovado; 

 Processo nº 057561/79 – Solicitação de autorização do Centro 

Socioeconômico ao Conselho Universitário para a filiação do curso de Direito 

ao Colégio Brasileiro da Faculdade de Direito. Aprovado; 

 Processo nº 058278/79 – Cria a estrutura do Departamento de Assuntos 

Comunitários e Estágios, vinculado à Pró-reitoria de Assuntos Estudantis e 

Extensão. Aprovado; 

 Processo nº 058537/79 – Termo de Convênio entre a UFSC e o Governo 

Estado de Santa Catarina, através do Gabinete de Planejamento e 

Coordenação Geral (GAPLAN), para realização de cursos de especialização, 

em nível de Pós-graduação. Aprovado; 

 Processo nº 056249/79 – Convênio entre a UFSC e a Comissão para o 

Intercâmbio Educacional entre os Estados Unidos e Brasil, visando a 

permanência de um professor visitante no Departamento de Língua e 

Literatura Estrangeira. Aprovado; 

 Processo nº 058896/79 – Termo aditivo ao protocolo de participação no 

Programa de Bolsa de Trabalho nº 02/79, entre a UFSC e a Fundação 

Catarinense de Bem Estar do Menor. Aprovado; 

 Processo nº 058779/79 – Termo de Convênio entre a UFSC e a Companhia 

de Processamento de Dados do Estado de Santa Catarina. Aprovado; 

 Processo nº 058947/79 – Convênio entre a UFSC e a Central de 

Medicamentos, visando a execução do Projeto “Plantas Medicinais”. 

Aprovado; 

 Processo nº 059105/70 – Dispões sobre o Estatuto do Instituto Tecnológico 

do Carvão (CARBOTEC), e dá outras providências. Processo retirado da 

ordem do dia; 

 Processo nº 058895/79 – Termo de Convênio entre a UFSC e a Eletrônica 

Digital S/A, visando a experiência de implementação de um sistema 

denominado “Programa Basic-exapt”. Aprovado; 

 Processo nº 057164/79 – Recurso interposto pela professora Edda Ferreira 

contra ato do Conselho de Ensino, Pesquisa e extensão que lhe negou o 

reconhecimento de alta qualidade científica. Aprovado; 



 Inclusão na ordem do dia do Processo nº 059377/79 - Convênio entre a 

Fundação Instituto Técnico de Economia e Planejamento e a UFSC, visando 

promover ampla colaboração entre o ITEP e a UFSC. Aprovado; 

 

ATA 190° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: dezenove de outubro de mil novecentos e setenta e nove – pg. 253 – 255. 

Pauta da Reunião: 

 Sessão realizada devido à necessidade de ser atendida a solicitação do 

Ministério da Educação e Cultura para que as Universidades, através de seus 

órgãos colegiados, apresentassem sugestões à redação final dos 

anteprojetos que dispõem sobre: a) a reestruturação da carreira do magistério 

superior nas universidades e estabelecimentos isolados de ensino superior 

federal; b) as instituições federais de ensino superior, constituídas sob a 

forma de autarquia de regime especial; c) a escolha e nomeação de 

dirigentes de universidades e estabelecimentos isolados de ensino superior 

federal; 

 

ATA 191° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: treze de dezembro de mil novecentos e setenta e nove – pg. 256 – 260. 

Pauta da Reunião: 

 Processo nº 059886/79 – Termo de acordo de cooperação científica entre a 

UFSC e o Instituto Nacional Politécnico de Toulouse, na França, visando 

ampliar laços de cooperação técnica e científica. Aprovado; 

 Processo nº 059378/79 – Termo de Convênio entre a UFSC e a Biblioteca 

Regional de Medicina, visando estabelecimento de um sub-centro de 

informação em ciências da saúde. Aprovado; 

 Processo nº 060889/79 – Termo de convênio entre a UFSC, a Marinha do 

Brasil e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para utilização 

da Ilha de Anhatomirim. Aprovado; 



 Processo nº 060476/79 – Termo aditivo ao Convênio celebrado entre a UFSC 

e o Governo do Estado. Aprovado; 

 Processo nº 061021/79 – Ajuste celebrado entre o Ministério da Agricultura e 

a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 060477/79 – Primeiro termo aditivo ao Convênio de cooperação 

técnica e financeira celebrado entre a Fundação Instituto Técnico de 

Economia e Planejamento e a UFSC. Processo retirado de pauta; 

 Processo nº 059396/79 – Termo de intercâmbio celebrado entre a UFSC e a 

Universidade Federal do Paraná, visando um programa de Mestrado em 

Ciências Sociais. Aprovado; 

 Processo nº 061086/79 – Termo aditivo ao Contrato FUNTEC nº 62, nº 114 e 

nº 84, que entre si fazem a UFSC e o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico. Este processo foi apreciado junto com o Processo nº 061106/79 – 

Convênio entre a UFSC e a Comissão de Coordenação das atividades de 

processamento eletrônico (CAPRE). Aprovados; 

 Processo nº 061108/79 – Termo de Convênio entre a UFSC e o Ministério de 

Minas e Energia, visando à construção de Biodigestores Anaeróbicos; 

 Processo nº 056667/79 – Termo de Convênio entre a UFSC e a Fundação 

Nacional de Arte (FUNARTE), para realização de atividades artístico-culturais 

no exercício de 1979; 

 

Ata da Sessão Especial do Colégio Eleitoral 

Data: dezoito de dezembro de mil novecentos e setenta e nove – pg. 261 – 267. 

Pauta da Reunião: 

 Votação para organização da lista sêxtupla para escolha e nomeação de 

reitor, nos termos da Lei nº 6.540, de 03 de junho de 1977, e do Decreto nº 

80.536, de 11 de outubro de 1977, da UFSC. 

 

ATA 192° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 



Data: oito de fevereiro de mil novecentos e oitenta – pg. 268 – 272. 

Pauta da Reunião: 

 Processo nº 062140/80 – Convênio entre o Ministério da Marinha, a Escola de 

Aprendizes Marinheiros de Santa Catarina e a UFSC, para concessão de 

bolsas de estágio. Aprovado; 

 Processo nº 061736/80 – Convênio de cooperação técnica e financeira entre 

a Fundação Legião Brasileira de Assistência e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 061978/80 – Convênio entre a Financiadora de Estudos e 

Projetos (FINEP) e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 062220/80 – Convênio entre a UFSC e a Financiadora de 

estudos e Projetos (FINEP). Aprovado; 

 Processo nº 061612/80 – Termo de participação no programa “Bolsa de 

Trabalho nº 02/80”, que entre si firmam a UFSC e a Fundação Catarinense do 

Bem Estar do Menor. Aprovado; 

 Processo nº 061613/80 – Termo de participação no programa “Bolsa de 

Trabalho nº 01/80”, que entre si firmam a UFSC e a Fundação Catarinense do 

Bem Estar do Menor. Aprovado; 

 Processo nº 060477/79 – Primeiro termo aditivo ao convênio celebrado entre 

a UFSC e a Fundação Instituto Técnico de Economia e Planejamento. 

Aprovado; 

 Processo nº 061977/80 - Segundo termo aditivo ao convênio celebrado entre 

a Fundação Instituto Técnico de Economia e Planejamento e a UFSC, através 

de seu curso de Pós-graduação em Administração. Aprovado; 

 Por solicitação de Conselheiro Volney da Silva Millis, os Processos nº 

061825/80 e 061670/80 foram retirados de pauta para serem apreciados em 

outro momento; 

 Processo nº 062221/80 – Convênio entre a UFSC e a Financiadora de 

Estudos e Projetos, objetivando concessão de recursos para a UFSC para 

realização de projeto. Aprovado; 

 Processo nº 062141/80 – Termo aditivo ao Convênio nº ECV-117/76, entre a 

UFSC e as Centrais Elétricas de Santa Catarina. Aprovado; 



 Processo nº 061392/80 – Termo de Convênio entre o Ministério da Educação 

e Cultura e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 062342/80 – Convênio entre a Fundação Osvaldo Cruz, a 

Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina e a UFSC para execução 

de curso de saúde pública em Florianópolis. Aprovado; 

 Processo nº 059175/79 – Convênio entre a UFSC e a Irmandade do Senhor 

do Bom Jesus dos Passos. Aprovado; 

 Processo nº 062421/80 – Termo aditivo ao Convênio celebrado entre a 

Central de Medicamentos e a UFSC, visando a execução do projeto “Plantas 

Medicinais. Aprovado; 

 Processo nº 062483/80 – Termo aditivo nº 01/79 do Convênio entre a UFSC e 

a Prefeitura Municipal de Joinville. Aprovado; 

 Processo nº 062484/80 – Termo aditivo nº 02/79 ao Convênio entre a UFSC e 

a Prefeitura Municipal de Joinville. Aprovado; 

 Processo nº 062485/80 – Termo aditivo ao Convênio celebrado entre a UFSC 

e o Estado de Santa Catarina, através do Gabinete de Planejamento e 

Coordenação Geral (GAPLAN). Aprovado; 

 Processo nº 061912/80 – Encaminha anteprojeto do Regime Disciplinar do 

Corpo Discente da UFSC. Processo retirado da ordem do dia; 

 Processo nº 061446/79 – Proposta de alterações do Estatuto e Regimento 

Geral da UFSC, tendo em vista a atual legislação discente; 

 

Ata da sessão Extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e sete de março de mil novecentos e oitenta – pg. 273 – 278. 

Pauta da Reunião: 

 Sessão convocada em vista da solicitação da representação estudantil que 

desejava um posicionamento do Conselho Universitário em favor dos 

estudantes enquadrados na Lei de Segurança Nacional, em face dos 

acontecimentos de 30 de novembro passado, na  visita do Presidente da 

República à Florianópolis; 



ATA 193° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e cinco de abril de mil novecentos e oitenta – pg. 279 – 282. 

Pauta da Reunião: 

 Processo nº 063341/80 – Termo de Convênio entre a UFSC e a Fundação 

Nacional de Material Escolar, objetivando a distribuição de publicações 

editadas pela UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 065268/80 – Termo de Convênio celebrado entre a UFSC, a  

Universidade do Vale do Rio dos Sinos e a Pontifícia Universidade Católica 

do Rio Grande do Sul, para desenvolvimento de projeto de pesquisa. 

Aprovado; 

 Processo nº 065177/80 – Termo aditivo nº 02 ao Convênio celebrado entre o 

estado de Santa Catarina, através do Gabinete de Planejamento e 

Coordenação Geral e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 062879/80 – Aditivo re-ratificação do Convênio de cooperação 

financeira entre a UFSC e o Banco do Brasil S/A. Aprovado; 

 Processo nº 065874/80 – Indicação do novo representante do Conselho 

Universitário na Comissão Permanente dos Regimes de Trabalho (COPERT), 

em virtude do falecimento do seu titular. Aprovado; 

 Processo nº 065604/80 – Termo aditivo ao Convênio nº ECV-117/76, para fins 

de colaboração técnico-financeiro entre a UFSC e as Centrais Elétricas 

Brasileiras S/A. Aprovado; 

 Processo nº 065688/80 – Protocolo de cooperação técnica e financeira entre 

o Ministério de Indústria e Comércio e a UFSC; 

 Processo nº 065449/80 – Convênio entre a UFSC e a Comissão para o 

Intercâmbio Educacional entre os Estados Unidos e o Brasil, objetivando a 

permanência de um professor visitante do Departamento de Língua e 

Literatura Estrangeiras. Aprovado; 

 Processo nº 065602/80 – Termo aditivo ao Convênio nº ECV-117/76, entre as 

Centrais Elétricas Brasileiras S/A e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 065972/80 – Contrato entre a Fundação Catarinense do Trabalho 

(FUCAT) e a UFSC, através do Centro de Ciências da Educação, visando ao 

treinamento de recursos humanos. Aprovado; 



 Ampla discussão a respeito do Regimento do Hospital Universitário. Devido 

ao adiantado da hora, o assunto continuará sendo discutido em reunião 

extraordinária; 

 

Ata da sessão Extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e cinco de abril de mil novecentos e oitenta – pg. 283 – 286. 

Pauta da Reunião: 

 Sessão Extraordinária com objetivo de discutir o Regimento do Hospital 

Universitário; 

 Processo nº 061912/80 – Encaminho o anteprojeto do Regime Disciplinar do 

Corpo Discente da UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 061449/80 – Proposta de alterações no Estatuto e Regimento 

Geral da UFSC, tendo em vista a atual legislação discente. Aprovado; 

 Processo nº 056048/80 – Acrescenta-se ao Artigo 12 do Estatuto da UFSC o 

seguinte item que tomará o nº VII – Escritório de Assuntos Internacionais. 

Aprovado; 

 Processo nº 065971/80 – Incluir no item VII do Art. 17 do estatuto da 

Universidade, o Egrégio Conselho de Curadores para efeito da elaboração 

das listas de seis nomes para a escolha do reitor e vice-reitor, pelo presidente 

da República. Aprovado; 

 

ATA 194° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: nove de maio de mil novecentos e oitenta – pg. 287 – 290. 

Pauta da Reunião: 

 Apresentação, para homologação, dos nomes indicados pelo professor Ernani 

Bayer, para o exercício das funções de pró-reitor; 

 

ATA 195° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 



Data: trinta de maio de mil novecentos e oitenta – pg. 291 – 299. 

Pauta da Reunião: 

 Indicação de nomes que deverão constituir a Comissão Mista do Egrégio 

Conselho Universitário para, no prazo de 30 dias, rever o Regimento do 

Hospital Universitário e apresentar sugestões para uma nova redação; 

 Processo nº 066047/80 – Termo de Convênio entre a UFSC, a Companhia de 

Desenvolvimento de Santa Catarina e a Reflorestadora de Santa Catarina 

Ltda., para o desenvolvimento de programas de fomento à silvicultura e de 

projetos de pesquisa sobre produção florestal. Aprovado; 

 Processo nº 066835/80 – Termo de Convênio entre a UFSC e a Fundação 

Hospitalar de Santa Catarina, com objetivo de utilização das instalações do 

Hospital Infantil Joana de Gusmão e Maternidade Carmela Dutra, para 

funcionamento do Departamento Materno-infantil do curso de Ciências da 

Saúde da UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 066875/80 – Termo de Convênio entre a UFSC e a Fundação de 

Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária, para desenvolvimento de 

projeto. Aprovado; 

 Processo nº 066793/80 – Termo de Convênio de cooperação técnica entre o 

Governo do Estado de Santa Catarina, através da Fundação Catarinense de 

Desenvolvimento da Comunidade e a UFSC. Processo retirado de pauta; 

 Processo nº 064654/80 – Termo de Convênio entre a UFSC e a Prefeitura 

Municipal de Chapecó, com a intervenção da Fundação de Amparo à 

Pesquisa e Extensão Universitária para desenvolvimento de projeto. 

Aprovado; 

 Processo nº 067520/80 – Protocolo de Intenções entre a UFSC e o Governo 

do Estado, através do Gabinete do Secretário Extraordinário de Comunicação 

Social, objetivando estágio remunerado de alunos do curso de Jornalismo. 

Aprovado; 

 Processo nº 067556/80 – Contrato entre a Fundação Catarinense do Trabalho 

e a UFSC. Aprovado; 

 Terminando a ordem do dia, o presidente deu início a sessão extraordinária, 

para discussão e votação da Proposição sobre alterações no Estatuto e 



Regimento Geral da UFSC, na parte que disciplina a escolha dos 

representantes das Unidades Universitárias no Conselho de Ensino, Pesquisa 

e Extensão, e eleições para os chefes e subchefes dos departamentos; 

 

ATA 196° - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e seis de junho de mil novecentos e oitenta – pg. 300 – 303. 

Pauta da Reunião: 

 Discussão a respeito do recurso apresentado contra o resultado das eleições 

acadêmicas realizadas em 18 de junho de 1980; 

 

ATA 196° A - Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: dezoito de junho de mil novecentos e oitenta – pg. 304 – 307. 

Pauta da Reunião: 

 Processo nº 068331/80 -  Termo de aditamento ao Convênio celebrado entre 

a UFSC e o Serviço Especial de Bolsas de Estudo (PEBE), com objetivo de 

regular a participação da Universidade na execução do Projeto PEBE. 

Aprovado; 

 Processo nº 068928/80 - Termo aditivo nº 01 ao Convênio entre o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas educacionais do Ministério da Educação e 

Cultura e a UFSC. Aprovado; 

 Processos nº 068683/80 – Contrato de prestação de serviços especializados 

para a realização do Encontro de Atualização em Educação Moral e Cívica e 

Organização Social e Política Brasileira e Contrato de prestação de serviços 

técnicos especializados para realização de treinamento de professores de 

centros interescolares de 1º grau e Escolas Básicas Integradas. Aprovado; 

 Processo nº 064475/80 – Termo de Convênio entre a UFSC e a Fundação 

Catarinense de Educação Especial. Aprovado; 

 Processo nº 068395/80 – Convênio entre a Secretaria de Ensino de 1º e 2º 

grau do Ministério da Educação e Cultura, e a UFSC. Aprovado; 



 Processo nº 069526/80 – Contrato de prestação de serviços técnicos firmado 

entre a UFSC e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária. 

Aprovado; 

 Processo nº 069473/80 – Definição dos critérios do processo eleitoral para 

indicação de representantes titular e suplemente das unidades e eleição para 

os Conselhos Departamentais par ao Conselho Universitário. Aprovado; 

 Processo nº 069541/80 – Tomada de Contas da Universidade Federal de 

Santa Catarina, referente ao exercício de 1979. Aprovado; 

 

ATA 197°- Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: dezoito de agosto de mil novecentos e oitenta – pg. 308 – 312. 

Pauta da Reunião: 

 Processo nº 069829/80 – Resolução nº 052/80 do Egrégio Conselho 

Universitário que prorroga o prazo dos trabalhos da Comissão incumbida de 

revisar e sugerir uma nova redação do Regimento do Hospital Universitário. 

Aprovado; 

 Processo nº 068990/80 – Primeiro termo aditivo ao convênio celebrado entre 

a UFSC e o Ministério das Minas e Energias. Aprovado; 

 Processo nº 068989/80 – Contrato entre o Centro Nacional de 

Aperfeiçoamento de Pessoal para Formação Profissional e a UFSC. 

Aprovado; 

 Processo nº 069394/80 - Acordo de cooperação e desenvolvimento 

tecnológico entre a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – 

EMBRAPA e a UFSC, objetivando intercâmbio de informações constantes. 

Aprovado; 

 Processo nº 069393/80 – Convênio celebrado entre a Fundação Instituto 

Técnico de Economia e Planejamento e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 068880/80 – Protocolo de intenções entre a UFSC e a TELESC, 

visando intercâmbio técnico entre as duas entidades. Aprovado; 



 Processo nº 070017/80 – Contrato de compromisso de cooperação técnica e 

financeira entre a Secretaria de Tecnologia Industrial e a Fundação de Ensino 

da Engenharia em Santa Catarina, com a interveniência da UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 059994/80 – Termo aditivo ao Convênio entre a UFSC, o 

Governo do Estado do Pará, a Prefeitura Municipal de Santarém, a 

Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia e a Fundação Projeto 

Rondon, visando integrar a Faculdade de Ciências Agrárias do Pará nos 

trabalhos desenvolvidos no Campus de Santarém. Aprovado; 

 Processo nº 070024/80 – Termo de Convênio nº PI-84/80 celebrado entre a 

Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior (CAPES) e a 

UFSC, visando implementação de atividades de pós-graduação. Aprovado; 

 Processo nº 070025/80 – Termo de Convênio nº PI-85/80 celebrado entre a 

Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior (CAPES) e a 

UFSC, visando implementação de atividades de pós-graduação. Aprovado; 

 Processo nº 070384/80 – Termo de Convênio entre a UFSC e a Coordenação 

de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior. Aprovado; 

 Processo nº 070518/80 – Proposta de alteração do Inciso I do Artigo 22, do 

Estatuto da UFSC; 

 

Ata da sessão Especial do Colégio Eleitoral. 

Data: vinte de agosto de mil novecentos e oitenta – pg. 313 – 317. 

Pauta da Reunião: 

 Reunião especial organizada para elaboração da lista sêxtupla para escolha e 

nomeação do vice-reitor; 

 

ATA 198°- Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: cinco de setembro de mil novecentos e oitenta – pg. 318 – 321. 

Pauta da Reunião: 



 O Reitor faz indicação dos nomes dos professores Acácio Garibaldi de Paula 

Ferreira de São Thiago, José Carlos Zanini e Samuel Fonseca para, como 

representantes do Egrégio Conselho Universitário, integrarem o Conselho de 

Curadores. Aprovado; 

 Processo nº 071217/80 – Termo de Convênio celebrado entre a Fundação 

Nacional de Arte e a UFSC. Homologado; 

 Processo nº 071081/80 – Termo de Convênio entre o Centro de Assistência 

Gerencial de Santa Catarina e a UFSC. Homologado; 

 Processo nº 071080/80 – Termo de Convênio entre o Governo do Estado de 

Santa Catarina, através da Secretaria da Saúde e a UFSC, destinado à 

execução de estágios. Homologado; 

 Processo nº 071079/80 – Termo de Convênio entre o Instituto Nacional de 

Assistência Médica da Previdência Social e a UFSC. Homologado; 

 Processo nº 070890/80 – Recurso oriundo do Centro Tecnológico contra os 

critérios estabelecidos nas eleições para a composição do Conselho 

Departamental; 

 Processo nº 071190/80 – Pedido de esclarecimento dos acadêmicos Rogério 

Teixeira Figueiredo e Rose Maria Lopuch, em que solicitam definição da sua 

situação jurídica como representantes dos estudantes no Conselho 

Departamental no Centro de Ciências Humanas. O reitor concedeu vistas do 

processo e marcou uma reunião extraordinária para discussão do mesmo; 

 

Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: oito de setembro de mil novecentos e oitenta – pg. 322 – 326. 

Pauta da Reunião: 

 Discussão do Processo nº 071190/80 – Pedido de esclarecimento dos 

acadêmicos Rogério Teixeira Figueiredo e Rose Maria Lopuch, em que 

solicitam definição da sua situação jurídica como representantes dos 

estudantes no Conselho Departamental no Centro de Ciências Humanas; 

 



ATA 199°- Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: seis de outubro de mil novecentos e oitenta – pg. 327 – 330. 

Pauta da Reunião: 

 Processo nº 070951/80 – Termo de Convênio entre a UFSC e o conselho 

Britânico para dar continuidade ao Projeto de Ensino de Inglês Fundamental 

nas Universidades Brasileiras. Aprovado; 

 Processo nº 070950/80 – Termo de Convênio entre a UFSC e a Fundação 

Universidade Estadual de Maringá. Aprovado; 

 Processo nº 071478/80 – Convênio para prestação de serviços entre a UFSC 

e o Banco do Estado de Santa Catarina S/A. Aprovado; 

 Processo nº 071690/80 – Termo de Convênio entre a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 071635/80 – Termo de Convênio entre a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 071636/80 – Termo de Convênio entre a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 071627/80 – Termo de Convênio entre a Associação Catarinense 

de Medicina e a UFSC, destinando a concessão de bolsas de estudos aos 

alunos de medicina. Aprovado; 

 Processo nº 006046/80 – Termo de Convênio entre a UFSC e o Instituto 

Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, para desenvolvimento de pesquisa 

sobre produção florestal. Aprovado; 

 Processo nº 071257/80 – Protocolo de Intenção que celebram entre si a 

UFSC e o Centro de Assistência Gerencial de Santa Catarina. Aprovado; 

 Processo nº 071545/80 – Pedido de reconsideração do Conselho 

Departamental do Centro de Ciências Humanas contra ato do Egrégio 

Conselho Universitário que reconheceu a legitimidade da atual representação 

estudantil junto àquele Conselho; 

 

ATA 200°- Ata da sessão ordinária do Egrégio Conselho Universitário. 



Data: vinte de outubro de mil novecentos e oitenta – pg. 331 – 337. 

Pauta da Reunião: 

 Processo nº 072366/80 – Termo de Convênio de compromisso de cooperação 

técnica e financeira entre o Governo do Estado de Santa Catarina, através do 

Gabinete de Planejamento e Coordenação Geral, a Prefeitura Municipal de 

São Carlos, com a interveniência da Cooperativa Agropecuária de São Carlos 

Ltda. e a Fundação de Ensino de Engenharia de Santa Catarina, com 

interveniência da UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 072244/80 – Protocolo que entre si celebram a UFSC e a 

Fundação Educacional do Sul de Santa Catarina. Aprovado; 

 Processo nº 072317/80 – Apresentação de recurso do Conselho 

Departamental do centro de Ciências Humanas, nos termos do item VII, Artigo 

20, Capítulo III, do Regimento Geral da UFSC; 

Obs: 

A Ata de nº 209 encontra-se entre a Ata nº 200 e nº 201, nas páginas 338 à 342. 

 

ATA 201°- Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: quatro de dezembro de mil novecentos e oitenta – pg. 343 – 349. 

Pauta da Reunião: 

 Processo nº 072467/80 – Termo de Convênio celebrado entre a Companhia 

Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina e a UFSC. 

Aprovado; 

 Processo nº 072645/80 – Termo de Convênio de cooperação técnica e 

financeira entre o Governo do Estado de Santa Catarina, através do Gabinete 

de Planejamento e Coordenação Geral, a UFSC e a Fundação de Ensino de 

Engenharia; 

 Processo nº 072644/80 – Convênio entre o Ministério da Agricultura, a UFSC, 

a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural e a Fundação 

de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária. Aprovado; 



 Processo nº 072874/80 – Termo aditivo ao Convênio entre a UFSC e a 

Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina. Aprovado; 

 Processo nº 072863/80 – Termo de Convênio entre a Fundação de Amparo à 

Tecnologia e ao Meio Ambiente (FATMA) e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 072983/80 – Convênio entre a Financiadora de Estudos e 

Projetos – FINEP e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 072981/80 - Convênio entre a Financiadora de Estudos e 

Projetos – FINEP e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 071167/80 – Proposta da Fundação Dom Jaime de Barros 

Câmara para prorrogação do convênio assinado com a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 072862/80 – Carta de intenção que entre si celebram o Governo 

de Baden-Wuerttemberg (Alemanha), o Governo do Estado de Santa Catarina 

e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 073308/80 – Termo de Convênio entre a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 073306/80 – Termo de Convênio entre a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 073305/80 – Termo de Convênio PI-215/80, que entre si 

celebram a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e 

a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 073307/80 – Termo de Convênio PI-219/80, que entre si 

celebram a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e 

a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 071926/80 – Solicitação de esclarecimento da Direção do Centro 

Tecnológico para que possa ser apurado o resultado da eleição realizada em 

22 de agosto de 1980, naquele Centro; 

 

ATA 202°- Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e nove de dezembro de mil novecentos e oitenta – pg. 350 – 354. 

Pauta da Reunião: 



 Processo nº 073228/80 – Convênio entre a UFSC e o Serviço Nacional de 

Formação Rural – SENAR. Aprovado; 

 Processo nº 072726/80 – Termo de Convênio celebrado entre a UFSC e a 

Prefeitura Municipal de Florianópolis. Aprovado; 

 Processo nº 073299/80 – Convênio celebrado entre a Fundação Jorge Duprat 

Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho e a UFSC. Processo 

retirado da ordem do dia; 

 Processo nº 071965/80 – Recurso que impetra  a presidência do Conselho 

Departamental do Centro de Ciências Físicas e Matemáticas contra a decisão 

daquele conselho que homologo a eleição de professores candidatos às listas 

sêxtuplas para escolha do diretor e vice diretor; 

 

ATA 203°- Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte de fevereiro de mil novecentos e oitenta e um – pg. 355 – 361. 

Pauta da Reunião: 

 Processo nº 073129/80 – Convênio entre a UFSC e o Conselho Britânico, 

com objetivo de colocar à disposição um professor visitante no Departamento 

de Línguas e Literatura Estrangeira da UFSC. Homologado; 

 Processo nº 074298/80 – Termo de Convênio entre a UFSC e a COMAR- 

Indústria e Comércio de Produtos do Mar Ltda. Homologado; 

 Processo nº 074297/80 – Termo de Convênio entre a UFSC, por seu 

Departamento de Ciências e Tecnologia de Alimentos e a Companhia 

Brasileira de Alimentos – COBAL, para análise da qualidade de produtos 

SOMAR. Homologado; 

 Processo nº 073890/80 – Contrato para suplementação de recursos 

financeiros, visando a realização do Curso Emergencial de Licenciatura Plena 

para Graduação de Professores da parte de formação especial do currículo 

de ensino de 2º grau. Homologado; 

 Processo nº 073299/80 – Convênio que entre si celebram a Fundação Jorge 

Duprat Figueiredo de Segurança e a UFSC. Retirado da ordem do dia; 



 Processo nº 073878/80 – A Prefeitura Municipal de Chapecó solicita 

prorrogação do convênio firmado em 09 de abril de 1980 com a UFSC. 

Aprovado; 

 Processo nº 074834/80 – Termo aditivo que visa dar nova redação à cláusula 

oitava do convênio firmado entre a UFSC e a Prefeitura Municipal de 

Chapecó. Homologado; 

 Processo nº 070068/80 – Proposta de criação do Departamento Social, a ser 

incluído na estrutura do Centro Socioeconômico, conforme o que estabelece 

o § 2º do Artigo 10 do Estatuto da UFSC; 

 Processo nº 074589/81 – Convênio para implantação e execução das obras 

dos aquários marinhos na Ilha de Anhatomirim, que entre si fazem a UFSC e 

a Companhia de Turismo e Empreendimentos de Santa Catarina. 

Homologado; 

 Processo nº 075027/81 – Convênio entre o Ministério da Educação e Cultura, 

a Coordenadoria de Desenvolvimento das Instalações de Ensino Superior e a 

UFSC. Homologado; 

 Processo nº 075026/81 – Convênio celebrado entre o Ministério da Educação 

e Cultura, a Coordenadoria de Desenvolvimento das Instalações do Ensino 

Superior e a UFSC, para complementação do programa de conclusão e 

melhoramento de hospitais de ensino. Homologado; 

 Processo nº 075126/81 – Termo aditivo ao Convênio ECV-117/76, para fins 

de colaboração técnica e financeira entre as Centrais Elétricas Brasileiras S/A 

e a UFSC. Homologado; 

 

ATA 204°- Ata da sessão ordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: três de abril de mil novecentos e oitenta e um – pg. 362 – 364. 

Pauta da Reunião: 

 Processo nº 070068/80 – Proposta de criação do Departamento de Serviço 

Social a ser incluído na estrutura do Centro Socioeconômico, conforme o que 

estabelece o § 2º do Artigo 10 do Estatuto da UFSC; 



 Processo nº 073299/80 – Convênio entre a Fundação Jorge Duprat 

Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho e a UFSC, visando à 

congregação de esforços no sentido de segurança do trabalho. Homologado; 

 Processo nº 075642/81 – Termo aditivo nº 01 ao contrato entre a Secretaria 

de Ensino Superior de 1º e 2º grau do MEC e a UFSC, com a interveniência 

da Fundação Centro Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal para 

Formação Profissional e a Secretaria de Educação do Estado de Santa 

Catarina. Homologado; 

 Processo nº 071697/80 – Termo de Convênio entre a UFSC e a Associação 

Catarinense de Medicina, com interveniência da Fundação de Amparo à 

Pesquisa e Extensão Universitária. Homologado; 

 Processo nº 074308/81 – Termo aditivo ao Convênio nº 70/80 celebrado entre 

a Secretaria de Ensino de 1º e 2º grau do MEC e a UFSC, para aplicação de 

recursos no auxílio a construção do Colégio de Aplicação. Aprovado; 

 Processo nº 076031/81 – Termo de Convênio entre a Fundação Nacional de 

Arte e a Universidade Federal de Santa Catarina. Homologado; 

 Processo nº 063223/80 – Proposta de desdobramento do Departamento 

Materno-infantil do centro de Ciências da Saúde em duas subunidades: 

Pediátrica e Tecoginecológica. Aprovado; 

 Processo nº 076245/81 – Encaminha prestação de contas anual do reitor, 

referente ao exercício de 1980. Aprovado; 

 Processo nº 076191/81 – Convênio celebrado entre o Ministério da Marinha, 

através da Escola de Aprendizes Marinheiros e a UFSC, para concessão de 

bolsas de estágio, Homologado; 

 Terminada a ordem do dia, o reitor já abriu a sessão extraordinária como o 

seguinte: Processo nº 076017/81 – Proposta de reformulação do Estatuto e 

Regimento Geral da UFSC, visando sua adequação aos termos do Decreto nº 

85.478; 

 

Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: três de abril de mil novecentos e oitenta e um – pg. 364 – 366. 



Pauta da Reunião: 

 A presidência informou que se encontravam na mesa duas solicitações de 

adiamento da discussão do Processo nº 076017/81, então marcou a 

discussão para o próximo dia 23 de abril; 

 

ATA 205°- Ata da sessão ordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e três de abril de mil novecentos e oitenta e um – pg. 367 – 370. 

Pauta da Reunião: 

 Processo nº 076017/81 – Proposta de reformulação do Estatuto e Regimento 

Geral da UFSC, visando sua adequação aos termos do Decreto nº 85.487, de 

11 de dezembro de 1980; 

 

ATA 206°- Ata da sessão ordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e quatro de abril de mil novecentos e oitenta e um – pg. 371 – 373. 

Pauta da Reunião: 

 Reunião convocada para dar prosseguimento à discussão e votação do 

processo nº 076017/81. Foram discutidos os Artigos 79, 98, 99 e 102 do 

regimento; 

 

 

Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e quatro de abril de mil novecentos e oitenta e um – pg. 374 – 376. 

Pauta da Reunião: 



 Reuniu-se em caráter extraordinário o Egrégio Conselho Universitário a fim de 

prosseguir a discussão e votação do Processo nº 076017/81, que dispões 

sobre a reformulação do Estatuto e do Regimento Geral da UFSC; 

 

Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e quatro de abril de mil novecentos e oitenta e um – pg. 377 – 381. 

Pauta da Reunião: 

 Reunião para continuação da discussão e votação do Processo nº 076017/81, 

sobre a reformulação do Estatuto e do Regimento Geral da UFSC; 

 

ATA 207°- Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: seis de maio de mil novecentos e oitenta e um – pg. 382 – 385. 

Pauta da Reunião: 

 Prosseguimento à discussão do Processo nº 076017/81; 

 

ATA 208°- Ata da sessão do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: onze de maio de mil novecentos e oitenta e um – pg. 386 – 392. 

Pauta da Reunião: 

 Processo nº 076708/81 – Termo de Convênio entre a UFSC e a Financiadora 

de Estudos e Projetos – FINEP, visando criar tecnologia para a criação do 

PARATI; 

 Processo nº 076382/81 – Termo de Convênio entre a UFSC e a Irmandade do 

Senhor Jesus dos Passos e Hospital de Caridade. Aprovado; 

 Processo nº 073435/81 – Protocolo que entre si celebram a UFSC e a 

Fundação Educacional de Criciúma. Aprovado; 



 Processo nº 076374/81 – Convênio de cooperação técnica e financeira entre 

a Fundação Legião Brasileira de Assistência e a UFSC. Homologado; 

 Processo nº 076516/81 – Convênio entre a Fundação Osvaldo Cruz, a 

Secretaria de Saúde de Santa Catarina e a UFSC, para execução de curso de 

Saúde Pública em Florianópolis. Homologado; 

 Processo nº 076517/81 – Convênio entre a UFSC e a Fundação de Amparo a 

Pesquisa e Extensão Universitária. Homologado; 

 Processo nº 076202/81 - Convênio entre a UFSC e a Universidade Federal do 

Maranhão, visando cooperação entre os Centros Tecnológicos de ambas 

universidades. Aprovado; 

 Processo nº 075144/81 – Termo de Convênio entre a UFSC e a Associação 

Atlética Volantes da UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 077174/81 – Proposta de alteração das normas eleitorais que 

disciplinarão as eleições para chefes e subchefes de Departamentos de 

centros da UFSC; 

 

ATA 209°- Ata da sessão ordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: nove de junho de mil novecentos e oitenta e um – pg. 338 – 342. 

Pauta da Reunião: 

 Apreciação da proposta de Resolução que disciplinou a escolha dos 

representantes das categorias docentes na Constituição da Comissão 

Permanente do Pessoal Docente (CPPD); 

 Processo nº 077698/81 – Segundo termo aditivo ao convênio celebrado entre 

a Superintendência do Desenvolvimento da Pesca – SUDEPE e a UFSC. 

Aprovado; 

 Processo nº 077235/81 – Termo aditivo ao Convênio que celebram a 

Coordenação do Aperfeiçoamento de Pessoal de nível Superior e a UFSC. 

Homologado; 

 Processo nº 077237/81 – Termo aditivo que entre si celebram a Coordenação 

do Aperfeiçoamento de Pessoal de nível Superior e a UFSC. Homologado; 



 Processo nº 076672/81 – Contrato de prestação de serviços técnicos entre a 

UFSC e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária. 

Homologado; 

 Processo nº 077236/81 – Termo aditivo ao convênio celebrado entre a 

Coordenação do Aperfeiçoamento de Pessoal de nível Superior e a UFSC. 

Homologado; 

 Processo nº 007732/81 – Resolução nº 028/81, que disciplinou o exercício do 

voto da representação discente nas eleições para chefe e subchefe dos 

Departamentos dos centros da UFSC, enquanto não for aprovado Regimento 

da Unidade. Homologado; 
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ATA 251° - Ata da sessão ordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: cinco de fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco – pg. 01 - 06. 

Pauta da Reunião:  

 Foi submetido a homologação do Plenário o nome da professora Sidney 

Gaspar de Oliveira, para exercer as funções de Pró-reitor de Assistência à 

Comunidade Universitária. Aprovado; 

 Processo nº 017537/85 – Convênio entre a UFSC e o Serviço Social de 

Bolsas de Estudo. Homologado; 

 Processo nº 017815/84 – Termo de convênio entre o Governo do Estado de 

Santa Catarina, através do Gabinete de Planejamento e Coordenação Geral, 



a UFSC, a Fundação Educacional de Santa Catarina e a Associação 

Catarinense de Fundações Educacionais. Homologado; 

 Processo nº 022404/84 – Termo de convênio entre a UFSC e o Conselho 

Regional de Assistentes Sociais de Santa Catarina, objetivando a execução 

do primeiro Curso de Especialização em Serviço Social do Trabalho. 

Homologado; 

 Processo nº 022403/84 – Termo de convênio entre a UFSC e a Fundação do 

Desenvolvimento do Oeste, visando o desenvolvimento de um Curso de 

Especialização em Administração Escolar. Homologado; 

 Processo nº 022400/84 – Termo de convênio firmado entre a UFSC e a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 

Homologado; 

 Processo nº 022213/84 – Termo de convênio que entre si celebram a UFSC e 

a Associação Pró-ensino em Santa Cruz do Sul, visando a implantação do 

curso de Bacharelado em Química. Homologado; 

 Processo nº 022405/84 – Proposta do Conselho Departamental do Centro de 

Ciências da Educação, de envio de expediente à Ministra da Educação e 

Cultura; 

 

 Processo nº 016768/84 – Segundo termo aditivo ao convênio de cooperação 

para realização de atividades de Pesquisa Científica, firmado entre a UFSC e 

o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 

Homologado; 

 Processo nº 022219/84 – Contrato de comodato que celebram a UFSC e a 

Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, 

visando à cessão gratuita do Campus Universitário para construção de um 

galpão. Processo baixado em diligência; 

 Processo nº 016880/84 – Proposta de criação do Centro de Ciências 

Jurídicas da UFSC; 

 Processo nº 016381/84 – Recurso interposto pela professora Valeska Nahas 

Guimarães, do Departamento de Ciências da Administração contra decisão 

do Conselho Departamental do Centro Socioeconômico; 



 Processo nº 022216/84 – Recurso da chefia do Departamento de Física do 

Centro de Ciências Físicas e Matemáticas contra decisão do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão; 

 

Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: onze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco – pg. 07 - 12. 

Pauta da Reunião:  

 Aprovação pelo Conselho Federal de Educação das alterações no Estatuto e 

Regimento da UFSC no que se refere a constituição  das Câmaras do CEPE; 

 Aprovação da criação do Departamento de Nutrição; 

 Aprovação do reconhecimento do Curso de Engenharia de Alimentos; 

 Processo nº 022216/84 - Recurso da chefia do Departamento de Física do 

Centro de Ciências Físicas e Matemáticas contra decisão do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão; 

 Processo nº 016381/84 – Recurso interposto pela professora Valeska Nahas 

Guimarães, do Departamento de Ciências da Administração, contra decisão 

do Conselho Departamental do Centro Socioeconômico; 

 Processo nº 017717/84 – Compromisso a ser firmado entre a Fundação 

Nacional de Arte e a UFSC, objetivando a realização de projetos. 

Homologado; 

 Processo nº 017449/84 – Termo aditivo ao convênio a ser firmado entre a 

UFSC e a Financiadora de Estudos e Projetos, objetivando realização de 

projeto. Aprovado; 

 Processo nº 12537/84 – Convênio que estre si celebram a Central de 

Medicamentos e a UFSC, para o desenvolvimento de Programa de 

Assistência Farmacêutica. Homologado; 

 Processo nº 000312/85 – Termo de auxílio financeiro celebrado entre a UFSC 

e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para 

execução de projeto. Homologado; 

 Processo nº 000238/85 – Termo aditivo ao convênio firmado entre o INAMPS 

e a UFSC. Aprovado;  



 Esgotada a ordem do dia, iniciaram-se as breves comunicações a respeito do 

centenário do professor Henrique da Silva Fontes, a transferência do 

Departamento de Farmacologia para o Hospital Universitário, a transferência 

de local da C.P.P.D.; 

 

Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: doze de março de mil novecentos e oitenta e cinco – pg. 13 – 18. 

Pauta da Reunião:  

 Aprovada a ata da sessão de 05 de fevereiro de 1985 com retificações; 

 Portaria nº 159, de 27 de fevereiro de 1985, da Senhora Ministra da Educação 

e Cultura, aprovando as alterações do § 4º do Art. 19do Estatuto da UFSC; 

 Processo nº 000262/85 – Convênio de cooperação financeira entre o Banco 

do Brasil e a UFSC, para execução de projeto no âmbito da pesquisa técnico-

científica. Homologado; 

 Processo nº 000261/85 – Termo aditivo de ratificação ao convênio de 

cooperação financeira entre o Banco do Brasil e a UFSC. Homologado; 

 Processo nº 000359/85 – Termo aditivo nº 005/85 ao convênio celebrado 

entre a UFSC, o Centro de Apoio a Pesquisa e Média Empresa de Santa 

Catarina e a Fundação de Ensino da Engenharia em Santa Catarina. 

Homologado; 

 Processo nº 000376/85 – Convênio por prazo indeterminado entre a Caixa 

Econômica Federal – Filial de Santa Catarina e a UFSC, visando a 

permanência dos depósitos na conta que a universidade mantém no Posto da 

Caixa Econômica Federal, localizado no Hospital Universitário. Aprovado; 

 Processo nº 001388/85 – Convênio de cooperação técnica a ser firmado entre 

a UFSC e o Instituto de Soldagem de Portugal. Aprovado; 

 Processo nº 000364/85 – Termo aditivo ao convênio nº 070/001/84 entre a 

Comissão Interministerial Para os Recursos do Mar e a UFSC, visando a 

prorrogação do convênio. Homologado; 



 000365/85 – Termo aditivo ao convênio nº 070/005/85 entre a Comissão 

Interministerial Para os Recursos do Mar e a UFSC, visando a prorrogação do 

convênio. Homologado; 

 Processo nº 017554/84 – Termo de convênio firmado entre a UFSC e a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 

Homologado; 

 Processo nº 022399/84 – Termo aditivo nº 105/84ao convênio que entre si 

celebram a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de nível Superior e 

a UFSC. Homologado; 

 Processo nº 001359/85 – Proposta de concessão do título Honoris Causa ao 

Professor Heráclito Fontoura Sobral Pinto; 

 Esgotada a ordem do dia, passou-se as breves comunicações; 

 

ATA 252° - Ata da sessão ordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e seis de março de mil novecentos e oitenta e cinco – pg. 19 - 23. 

Pauta da Reunião:  

 Aprovada a ata da sessão anterior com retificação; 

 Processo nº 017651/85 – Termo de convênio que entre si celebram a 

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN, e a UFSC, 

visando desenvolvimento de pesquisa para obtenção apropriada ao 

saneamento. Homologado; 

 Processo nº 002222/84 – Contrato firmado com o Ministério da Indústria e 

Comércio e a UFSC, objetivando a concessão de recursos para a realização 

do Curso de Especialização em Informação Tecnológica. Homologado; 

 Processo nº 000632/85 – Termo aditivo ao convênio firmado entre a UFSC e 

a Financiadora de Estudos e Projetos, para dar prosseguimento à execução 

do projeto “Estudos de Reações de Hidrogenação Catalizadoras por Metais”. 

Aprovado; 

 Processo nº 002856/84 – Termo de convênio celebrado entre a UFSC e a 

Liga de Apoio do Desenvolvimento Social Catarinense, visando desenvolver 



projeto de pesquisa sobre o rompimento das relações materno-infantil. 

Homologado; 

 Processo nº 016999/84 – Termo de convênio que entre si celebram a 

Prefeitura Municipal de Canelinha, a UFSC e a Liga de Apoio ao 

Desenvolvimento Social Catarinense. Homologado; 

 Processo nº 000386/85 – Termo aditivo prorrogando o convênio entre a 

Procuradoria Geral da Justiça e a UFSC, que objetiva a complementação 

educacional do corpo discente da UFSC. Homologado; 

 Processo nº 001400/85 – Termo de convênio entre a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e a UFSC. Homologado; 

 Processo nº 001401/85 – Termo de convênio entre a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e a UFSC; 

 

ATA 253° - Ata da sessão ordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: trinta de abril de mil novecentos e oitenta e cinco – pg. 24 - 32. 

Pauta da Reunião:  

 Ata da sessão anterior aprovada com retificações; 

 Ofício nº 031/85, da Federação do Comércio do Estado de Santa Catarina, 

indicando os senhores Osvaldo Goeldner Moritz e Messias Antônio Dores 

Bastos como representantes daquela Federação neste Egrégio Conselho; 

 Cópia da regulamentação do exercício da Profissão de Técnico Industrial 

Agrícola; 

 Cópia do Projeto de Lei nº 5108, de 1985, dispondo sobre a eleição de 

Reitores e Diretores; 

 Cópia de expediente dirigido à chefia do Gabinete do Reitor, referente ao 

Anteprojeto de Autonomia Universitária; 

 Expediente do Diretor do Departamento de Assuntos Estudantis comunicando 

o desligamento do acadêmico Carlos Alberto Marques como representante do 

corpo discente neste Egrégio Conselho; 

 Resposta ao Ofício Circular nº 08/SOF/SEG/MEC; 



 Processo nº 000679/85 – Termo aditivo ao convênio celebrado entre a Central 

de Medicamentos e a UFSC, visando dar prosseguimento a execução de 

projeto. Homologado; 

 Processo nº 000803/85 – Segundo termo aditivo ao convênio firmado entre a 

UFSC e a Cia de Processamento de Dados de Santa Catarina. Processo em 

diligência; 

 Processo nº 001188/85 – Termo de convênio entre a Fundação Nacional Pró-

memória e a UFSC. Processo baixado em diligência; 

 Processo nº 003253/85 – Termo de convênio que celebram entre si a UFSC e 

a Secretaria de Administração do Estado de Santa Catarina. Homologado; 

 Processo nº 016519/85 – Termo aditivo ao convênio celebrado entre a UFSC 

e o Lagoa Iate Clube. Homologado; 

 Processo nº 016332/85 – Termo de convênio entre a UFSC e a Secretária da 

Indústria e Comércio do Estado de Santa Catarina. Homologado; 

 Processo nº 000613/85 – Termo aditivo nº 002 ao convênio de Participação 

no Programa Bolsa de Trabalho, firmado entre a UFSC e o Lagoa Iate Clube. 

Homologado; 

 Processo nº 000384/85 – Termo aditivo ao convênio de participação no 

Programa Bolsa Trabalho, firmado entre a UFSC e a Fundação Hospitalar de 

Santa Catarina. Homologado; 

 Processo nº 000347/85 – Termo aditivo ao convênio de participação no 

Programa Bolsa de Trabalho, firmado entre a UFSC e o Instituto CEPA/SC. 

Homologado; 

 Processo nº 000464/85 – Termo aditivo nº 02 ao convênio de participação no 

Programa Bolsa de Trabalho, firmado entre a UFSC e o Laboratório Médico 

Santa Luzia. Homologado; 

 Processo nº 000292/85 - Termo aditivo ao convênio de Participação no 

Programa Bolsa de Trabalho, firmado entre a UFSC e a FEESC. 

Homologado; 

 Processo nº 000834/85 – Termo aditivo ao convênio de participação no 

Programa Bolsa de Trabalho, firmado entre a UFSC e a Fundação CODESC 

de Seguridade Social. Homologado; 



 Processo nº 000459/85 – Termo aditivo ao convênio de participação no 

Programa Bolsa de Trabalho, firmado entre a UFSC e a Secretaria de Justiça. 

Homologado; 

 Processo nº 000835/85 - Termo aditivo ao convênio de participação no 

Programa Bolsa de Trabalho, firmado entre a UFSC e a Associação Irmão 

Joaquim. Homologado; 

 Processo nº 000316/85 – Termo aditivo ao convênio de participação no 

Programa Bolsa de Trabalho, firmado entre a UFSC e o Gabinete de 

Planejamento e Coordenação Geral do Gabinete do Governador. 

Homologado; 

 Processo nº 000314/85 - Termo aditivo ao convênio de participação no 

Programa Bolsa de Trabalho, firmado entre a UFSC e a Secretaria de Cultura, 

Esporte e Turismo do estado de Santa Catarina. Homologado; 

 Processo nº 000458/85 - Termo aditivo ao convênio de participação no 

Programa Bolsa de Trabalho, firmado entre a UFSC e a Empresa Catarinense 

de Pesquisa Agropecuária. Homologado; 

 Processo nº 000385/85 - Termo aditivo ao convênio de participação no 

Programa Bolsa de Trabalho, firmado entre a UFSC e a Companhia de 

Turismo e Empreendimentos de Santa Catarina. Homologado; 

 Processo nº 000315/85 - Termo aditivo ao convênio de participação no 

Programa Bolsa de Trabalho nº 16, firmado entre a UFSC e a Secretaria da 

Indústria e Comércio. Homologado; 

 Processo nº 000407/85 - Termo aditivo ao convênio de participação no 

Programa Bolsa de Trabalho, firmado entre a UFSC e a Secretaria do 

Desenvolvimento Social do Governo do Estado de Santa Catarina. 

Homologado; 

 Processo nº 000833/85 – Termo aditivo ao convênio de participação no 

Programa Bolsa de Trabalho, firmado entre a UFSC e a Prefeitura Municipal 

de Florianópolis. Homologado; 

 Processo nº 000259/85 - Termo aditivo ao convênio de participação no 

Programa Bolsa de Trabalho, firmado entre a UFSC e o Tribunal de Contas 

do Estado de Santa Catarina. Homologado; 



 Processo nº 000956/85 – Termo aditivo ao convênio de participação no 

Programa Bolsa de Trabalho, firmado entre a UFSC e o Centro de Apoio à 

Pequena e Média Empresa de Santa Catarina. Homologado; 

 Processo nº 001089/85 – Termo aditivo ao convênio de participação no 

Programa Bolsa de Trabalho, firmado entre a UFSC e a Câmara Municipal de 

Florianópolis. Homologado; 

 Processo nº 000293/85 - Termo aditivo ao convênio de participação no 

Programa Bolsa de Trabalho, firmado entre a UFSC e o Instituto de 

Previdência do Estado de Santa Catarina. Homologado; 

 Processo nº 000867/85 - Termo aditivo ao convênio de participação no 

Programa Bolsa de Trabalho, firmado entre a UFSC e o Tribunal de Contas 

do Estado de Santa Catarina. Homologado; 

 Processo nº 001626/85 - Encaminhamento de Portaria propondo 

reformulação das normas que disciplinam o Sistema de Bolsa de Trabalho 

nesta Universidade. Homologado; 

 Processo nº 000588/85 – Termo de convênio que celebram a Prefeitura 

Municipal de Santarém, a UFSC e a Fundação Projeto Rondon, visando 

cooperação mútua. Homologado; 

 Processo nº 017239/84 – Primeiro termo aditivo celebrado entre a Companhia 

de Processamento de Dados do Estado de Santa Catarina e a UFSC, 

objetivando a extensão dos trabalhos de informática. Processo baixado em 

diligência; 

 Processo nº 002368/85 – Convênio de cooperação técnica entre a UFSC e a 

Prefeitura Municipal de Pomerode; 

 Processo nº 001358/85 – Termo de convênio que entre si celebram a 

Fundação Catarinense de Cultura e a UFSC. Processo baixado em diligência; 

 Processo nº 002240/85 – Termo aditivo ao convênio entre o Banco do Brasil e 

a UFSC, visando complementar recursos destinados à execução de projeto, 

Homologado; 

 Processo nº 002241/85 – Termo aditivo ao convênio celebrado entre o Banco 

do Brasil e a UFSC. Homologado; 

 Processo nº 002301/85 – Segundo termo de aditamento e ratificação ao 

primeiro termo PG-1493/83, referente ao convênio entre o Departamento 



Nacional de Estradas de Rodagem, o Departamento de Estradas e Rodagem 

de Santa Catarina e a UFSC. Homologado; 

 Processo nº 002239/85 – Convênio nº 358/SG/84 que entre si celebram o 

Ministério do Interior e o Gabinete de Planejamento do Estado de Santa 

Catarina e a UFSC. Homologado; 

 Processo nº 016412/84 – Dispõe sobre a competência do Artigo 157 do 

Regimento Geral da UFSC e do Artigo 15, Inciso 4º da Resolução nº 26/83. 

Baixado em diligência; 

 Processo nº 002265/85 – Convênio que celebram o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico e a UFSC. Baixado em diligência; 

 Processo nº 0022219/84 – Contrato de comodato que celebram a UFSC e a 

Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina; 

 Processo nº 002392/85 – Projeto de Administração para a UFSC, visando a 

criação de um Conselho Comunitário. A apreciação ficou para a próxima 

sessão; 

 Processo nº 017000/85 – Termo de convênio que entre si celebram a UFSC, 

a Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina e a 

Prefeitura Municipal de Praia Grande. Baixado em diligência; 

 

ATA 254° - Ata da sessão ordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e oito de maio de mil novecentos e oitenta e cinco – pg. 33 - 39. 

Pauta da Reunião:  

 Aprovada ata da sessão anterior com retificação; 

 Processo nº 017111/84 – Proposta de regulamentação das eleições de 

representantes do corpo técnico-administrativo no Egrégio Conselho 

Universitário. Aprovado; 

 Processo nº 002219/84 – Contrato de comodato que celebram entre si a 

UFSC e a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa 

Catarina; 

 



 

ATA 255° - Ata da sessão ordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: onze de junho de mil novecentos e oitenta e cinco – pg. 40 – 53. 

Pauta da Reunião:  

 Aprovada a ata da sessão anterior com retificações; 

 Processo nº 022219/84 – Contrato de comodato que celebram entre si a 

UFSC e a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa 

Catarina; 

 Processo nº 002392/85 – Proposta da Administração da UFSC, visando a  

criação de um Conselho Comunitário; 

 Processo nº 004449/85 – Termo de convênio que entre si celebram a Central 

de Medicamentos e a UFSC, visando a expansão do atendimento básico de 

saúde. Homologado; 

 Processo nº 001847/85 – Termo de convênio que entre si celebram a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e a UFSC, 

para aplicação de bolsas de estudo. Homologado; 

 Processo nº 001881/85 – Termo de convênio que entre si celebram a UFSC e 

a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 

Homologado; 

 Processo nº 002614/85 – Termo de convênio que entre si celebram a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e a UFSC. 

Homologado; 

 Processo nº 002737/85 – Termo aditivo ao convênio de colaboração técnico-

financeira entre a Centrais Elétricas Brasileiras e a UFSC. Homologado; 

 Processo nº 001358/85 – Termo de convênio entre a Fundação Catarinense 

do Trabalho e a UFSC, objetivando a realização de atividades no setor de 

artesanatos. Homologado; 

 Processo nº 003275/85 – Tomada de Contas da UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 003546/85 – Nova redação ao Artigo 128 do Regimento Geral da 

UFSC que dispõe sobre a contratação de professor visitante. Aprovado; 



 Processo nº 003108/85 – Termo de convênio que entre si celebram o 

Governo do Estado, através da Secretaria da Indústria e Comércio, a 

Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Administração e a UFSC, visando a 

realização de Painel. Homologado; 

 Processo nº 003125/85 – Proposta de concessão de título de Professor 

Emérito ao professor Doutor Roldão Consoni; 

 Processo nº 009093/85 – Recurso impetrado por Yanina Madalena de Arruda 

Calvette contra decisão do Egrégio Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão; 

 Processo nº 001751/85 - Recurso impetrado por Inês Maria da Costa contra 

decisão do Egrégio Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

 

Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: dezoito de junho de mil novecentos e oitenta e cinco – pg. 54 – 59. 

Pauta da Reunião:  

 Ofício nº 028/85 comunicando que em reunião a realizar-se em breve, será 

definida a representação da Federação das Indústrias do Estado de Santa 

Catarina neste Egrégio Conselho; 

 Processo nº 001751/85 – Recurso impetrado por Inês Maria Costa, contra 

decisão do Egrégio Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

 Apresentação do Plano de Ação da UFSC para 1985; 

 

ATA 256° - Ata da sessão ordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e cinco de junho de mil novecentos e oitenta e cinco – pg. 60 – 69. 

Pauta da Reunião:  

 Explanação do professor Moacir de Oliveira sobre o Decreto nº 90922, que 

regulou a Lei nº 5524, dispondo sobre o exercício de da profissão de Técnico 

Industrial e Técnico Agrícola, de nível médio; 



 Processo nº 000208/85 – Recurso da Chefia do Departamento de Psicologia 

do Centro de Ciências Humanas contra decisão do Egrégio Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão; 

 Processo nº 019937/84 – Recurso impetrado pelo professor Airody Pinheiro 

dos Santos contra decisão do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que 

aprovou o parecer do Conselheiro Ayrton Roberto de Oliveira; 

 Processo nº 002265/85 – Convênio que celebram o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico e a UFSC; 

 Processo nº 002796/85 – Convênio que entre si celebram a UFSC e a 

Universidade Federal de Goiás, para promoverem o intercâmbio cientifico, 

tecnológico e cultural entre alunos e professores do curso de Ciências 

Biológicas de ambas as Universidades; 

 Processo nº 003514/85 – Protocolo de intenção que entre si celebram a 

UFSC e o Comitê Internacional Rotário para a Preservação Ambiental do 

Uruguai; 

 Processo nº 001444/85 – Convênio que entre si celebram a UFSC e a IBM do 

Brasil, visando concessão de estágio a alunos desta Universidade; 

 Processo nº 004452/85 – Convênio entre a Central de Medicamentos e a 

UFSC, visando a expansão do atendimento básico da saúde e ao 

desenvolvimento do programa de assistência farmacêutica; 

 Processo nº 003062/85 – Termo de convênio entre a UFSC e a Fundação de 

Ensino do Extremo Oeste, visando o desenvolvimento de um curso de 

Especialização em Direito; 

  Processo nº 002644/85 – Termo de convênio que entre si celebram o 

Instituto de Audição e Terapia de Linguagem e a UFSC, visando proporcionar 

estágio em educação especial. Aprovado; 

 Processo nº 012020/85 – Proposta do Regimento do Centro Tecnológico. 

Baixado em diligência; 

 Processo nº 003927/85 – Pedido de impugnação da eleição para escolha de 

chefia e subchefia do Departamento de Estudos Especializados em 

Educação; 

 Processo nº 00638/85 – Recurso de Péricles Soares Ferreira contra decisão 

do Egrégio Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Apreciação adiada; 



 Processo nº 022122/84 – Dispõe sobre a composição do Egrégio Conselho 

de Curadores; 

 

Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: quatro de julho de mil novecentos e oitenta e cinco – pg. 70 – 81. 

Pauta da Reunião:  

 Processo nº 003927/85 - Pedido de impugnação da eleição para escolha de 

chefia e subchefia do Departamento de Estudos Especializados em 

Educação; 

 Processo nº 006638/83 - Recurso de Péricles Soares Ferreira contra decisão 

do CEPE, que indeferiu seu reconhecimento de disciplinas cursadas em 

outras instituições de ensino superior. Apreciação adiada; 

 Processo nº 003066/85 – Termo de convênio que entre si celebram a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e a UFSC, 

para concessão de bolsas de estudo; 

 

ATA 257° - Ata da sessão ordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: trinta de julho de mil novecentos e oitenta e cinco – pg. 82 – 90. 

Pauta da Reunião:  

 Comunicado de que em reunião, decidiu-se que na medida em que cada 

Centro discute e elabore seu Regimento, este deve ser encaminhado a 

Comissão do Regimento Geral; 

 Solicitação da professora Sidneya Gaspar de Oliveira de prorrogação de 

prazo para apresentar a conclusão do Grupo de Trabalho a respeito dos 

objetivos, composições a atribuições ao Conselho Comunitário; 

 Processo nº 0022122/85 – Dispõe sobre a composição do Egrégio Conselho 

de Curadores; 



 Processo nº 000208/85 – Recurso da chefia do Departamento de Psicologia 

do Centro de Ciências Humanas contra decisão do Egrégio Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão; 

 Processo nº 008028/85 – Recurso de Péricles Soares Pereira contra decisão 

do Egrégio Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão que indeferiu seu 

pedido de reconhecimento de disciplinas cursadas em outras instituições de 

ensino superior. Aprovado; 

 Processo nº 017293/84 – Primeiro termo aditivo que entre si celebram a 

Companhia de Processamento de Dados do Estado de Santa Catarina e a 

UFSC. Homologado; 

 Processo nº 000803/85 – Segundo termo aditivo que entre si celebram a 

Companhia de Processamento de Dados do Estado de Santa Catarina e a 

UFSC. Homologado; 

 Processo nº 002842/85 – Termo de Convênio que entre si celebram a UFSC 

e a Indústria Artefama S/A, visando propiciar o aperfeiçoamento técnico-

profissional dos alunos dos cursos de Computação. Homologado; 

 Processo nº 002999/85 – Termo de convênio firmado entre a UFSC e a 

Fábrica de Móveis Newmann Ltda, visando aperfeiçoamento técnico-

profissional de alunos do curso de Engenharia Mecânica. Homologado; 

 Processo nº 003119/85 – Termo de convênio que celebram entre si a UFSC e 

a Mendes Consultoria e Projetos, visando propiciar estágio a alunos do curso 

de Engenharia Mecânica. Homologado; 

 Processo nº 004031/85 – Termo de convênio que entre si celebram a UFSC e 

a Companhia Industrial H. Carlos Schneider, visando proporcionar estágio a 

alunos do curso de Engenharia Mecânica. Homologado; 

 Processo nº 003248/85 – Termo de convênio firmado entre a UFSC e a Sofia 

– Indústria e Comércio, visando proporcionar estágio a alunos do curso de 

Engenharia Mecânica. Homologado; 

 Processo nº 003120/85 – Termo de convênio que entre si celebram a UFSC e 

a FRAHM – Indústria e Comércio de Rádios, visando proporcionar estágio a 

alunos do curso de Engenharia Mecânica. Homologado; 

 Processo nº 001310/85 – Proposta de delegação de competência ai reitor 

para subscrever, sem a obrigatoriedade de exame e decisão do Egrégio 



Conselho Universitário, convênios dispondo sobre a concessão de bolsas de 

estágio; 

 

 

ATA 258° - Ata da sessão ordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: três de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco – pg. 91 – 101. 

Pauta da Reunião:  

 Processo nº 000208/85 – Recurso da chefia do Departamento de Psicologia 

do Centro de Ciências Humanas contra decisão do Egrégio Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão; 

 Processo nº 014065/85 – Proposta de alteração do Regimento da Reitoria da 

UFSC; 

 

Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: dez de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco – pg. 102 – 107. 

Pauta da Reunião:  

 Processo nº 014065/85 – Proposta de alteração do Regimento da Reitoria da 

UFSC; 

 Processo nº 013451/85 – Proposta de concessão do título de Professor 

Emérito ao professor Osmundo Wanderley da Nóbrega; 

 Processo nº 012303/85 – Recurso do professor Rubens Onofre Nodari contra 

decisão do Egrégio Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que deu 

provimento ao recurso impetrado pelos alunos Valmir José Zimmer, Márcio 

Bianchini e Natália Schlosser, do curso de Agronomia; 

 Processo nº 012458/85 – Protocolo que celebram a UFSC e a Universidade 

de Caxias do Sul, visando à cooperação mútua nas áreas de ensino, 

pesquisa e extensão. Homologado; 

 Processo nº 002754/85 – Convênio de cooperação que entre si celebram o 

CNPq e a UFSC. Homologado; 



 Processo nº 002373/85 – Termo de convênio e delegação de encargos que 

entre si celebram o Governo do Estado de Santa Catarina, através da 

Secretaria da Indústria e Comércio, a UFSC, a Eletrificação Rural de Santa 

Catarina e a Prefeitura Municipal de Antônio Carlos. Aprovado; 

 Processo nº 012831/85 – Convênio que entre si celebram a UFSC e a 

Universidade Federal de Uberlândia; 

 Processo nº 013081/85 – Termo de convênio que celebram entre si a UFSC e 

a Universidade do Estado de Michigan. Aprovado; 

 Processo nº 013360/85 – Acordo de intercâmbio acadêmico entre a UFSC e a 

Universidade do Texas, em Austin. Aprovado; 

 Processo nº 013365/85 – Termo de convênio que entre si celebram o 

Governo do Estado e a UFSC, para implantação de um núcleo de Proteção 

Radiológica neste Estado; 

 Processo nº 013324/85 – Acordo a ser celebrado entre a UFSC e a 

Universidade de CAPE COAST, de Gana. Aprovado; 

 

Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: dezessete de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco – pg. 108 – 113. 

Pauta da Reunião:  

 Sessão convocada a fim de expor aos Conselheiros a situação da Reitoria da 

UFSC, tendo em vista os fatos ocorridos no Restaurante Universitário, após 

invasão dos estudantes inconformados com o reajuste no preço das refeições 

oferecidas por aquele restaurante, conforme decisão do Conselho de 

Curadores; 

 

Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: dezessete de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco – pg. 114 – 120. 

Pauta da Reunião:  



 Sessão convocada para tratar de assuntos referentes aos acontecimentos na 

Universidade, a respeito da invasão por parte de alunos, ao restaurante 

universitário; 

 

Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: dezoito de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco – pg. 121 – 127. 

Pauta da Reunião:  

 Aprovada a proposta de repúdio à invasão do Restaurante Universitário; 

 Em toda a sessão foi debatido a respeito dos acontecimentos nesta 

Universidade; 

 

ATA 259° - Ata da sessão ordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: um de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco – pg. 128 – 136. 

Pauta da Reunião:  

 Processo nº 002208/85 – Recurso da chefia do Departamento de Psicologia 

do Centro de Ciências Humanas contra decisão do Egrégio Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão; 

 Processo nº 006419/85 – Recurso interposto pelo professor José Carlos 

Oleiniski ao Conselho Universitário, de decisão proferida pela Câmara de 

Ensino de Graduação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

 Processo nº 002796/85 – Convênio que entre si celebram a UFSC e a 

Universidade de Goiás, para promoverem o intercâmbio científico, 

tecnológico e cultural entre alunos e professores de ambas as universidades. 

Aprovado; 

 Processo nº 013249/85 – Convênio de cooperação e intercâmbio a ser 

firmado entre a UFSC e a Universidade de L’Etat à Liège – Bélgica. 

Aprovado; 

 Processo nº 013146/85 – Termo de convênio a ser firmado entre a UFSC e a 

Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP. Aprovado; 



 Processo nº 013495/85 – Termo de convênio a ser firmado entre a UFSC e a 

Financiadora de Estudos e Projetos. Aprovado; 

 Processo nº 013896/85 – Convênio de cooperação universitária entre a 

UFSC e a Faculdade de Engenharia da Universidade de Buenos Aires. 

Aprovado; 

 Processo nº 014492/85 – Termo aditivo ao convênio firmado entre a UFSC e 

a Universidade da República do Uruguai. Homologado; 

 Processo nº 014822/85 – Proposta de participação da UFSC no Centro de 

Vida Independente. Aprovado; 

 

Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: oito de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco – pg. 137 – 153. 

Pauta da Reunião:  

 Ata da sessão anterior aprovada com retificações; 

 Ofício Circular nº 022/85 da Prefeitura do Campus informando a paralisação 

dos serviços de telefonia, devido os trabalhos de ampliação e melhoria da 

central telefônica; 

 Ofício Circular nº 41 comunicando a apresentação da demissão do estudante 

Clóvis Klok do cargo de Diretor de Divulgação do Diretório Central dos 

Estudantes desta Universidade; 

 Expediente dos membros da Comissão de Pais de Crianças que frequentam 

o NDI desta Universidade, solicitando aos conselheiros a doação do jeton de 

uma sessão de setembro, outubro e novembro; 

 O secretário desta sessão deu conhecimento à casa dos termos das portarias 

subscritas pelo Reitor dispondo sobre a punição aplicada aos acadêmicos 

integrantes do DCE; 

 Processo nº 0013110/85 – Solicitação de reconsideração da decisão deste 

conselho ao processo nº 003972/85, que rejeitou o pedido de impugnação da 

eleição da chefia e subchefia do Departamento de Estudos Especializados 

em Educação; 



 Processo nº 12303/85 – Recurso do professor Rubens Onofre Nodari contra 

decisão do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que deu provimento 

ao recurso impetrado por alunos do curso de Agronomia; 

 Processo nº 016880/85 – Proposta de criação do Centro de Ciências 

Jurídicas da UFSC; 

 Processo nº 014337/85 – Proposta de criação do Departamento de 

Engenharia Sanitária do Centro Tecnológico; 

 Processo nº 0133954/85 – Convênio que entre si celebram as Centrais 

Elétricas do Sul do Brasil S.A. – ELETROSUL e a UFSC, visando intercâmbio 

técnico-administrativo entre ambas; 

 Processo nº 012020/85 – Proposta de Regimento do Centro Tecnológico; 

 

Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: quinze de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco – pg. 154 – 159. 

Pauta da Reunião:  

 Processo nº 012303/85 – Recurso do professor Rubens Onofre Nodonari 

contra decisão do Egrégio Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que 

deu provimento ao recurso impetrado à alunos do Curso de Agronomia; 

 Processo nº 013110/85 – Solicitação de reconsideração da decisão deste 

conselho ao Processo nº 003972/85, que rejeitou o pedido de impugnação da 

eleição de chefia e subchefia do Departamento de Estudos Especializados 

em Educação; 

 Processo nº 012864/85 – Termo de convênio que celebram entre si a 

Secretaria da Segurança Pública do Estado de Santa Catarina e a UFSC. 

Aprovado; 

 Processo nº 016880/85 – Proposta de criação do Centro de Ciências 

Jurídicas da UFSC; 

 Processo nº 013325/85 – Protocolo que celebram a UFSC e o Instituto Dante 

Pazzaneze de Cardiologia, para colaboração mútua nas áreas de pesquisa 

científica e extensão; 

 Processo nº 014377/85 – Criação do Departamento de Engenharia Sanitária; 



 

 

ATA 260° - Ata da sessão ordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e nove de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco – pg. 160 – 166. 

Pauta da Reunião:  

 Aprovadas com retificações as atas dos dias 8 e 15 de outubro; 

 Proposta de Regimento do Centro de Ciências da Saúde; 

 Processo nº 014773/85 – Convênio que celebram entre si o Departamento 

Nacional de Obras e Saneamento e a UFSC, visando a recuperação de áreas 

degradadas no Vale do Itajaí; 

 Processo nº 015013/85 – Termo aditivo ao convênio para a manutenção de 

um Subcentro de Informações em Ciências da Saúde, na Biblioteca do 

Campus da UFSC, a ser celebrado entre esta Universidade e a Biblioteca 

Regional de Medicina. Aprovado; 

 Processo nº 001311/85 – Termo de convênio de participação entre o Instituto 

de Plsnejamento Urbano de Florianópolis e a UFSC, visando o estudo e 

monitoramento de dunas; 

 Processo nº 014333/85 – Termo de convênio que celebram a UFSC, a 

Universidade Para o Desenvolvimento de Santa Catarina e a Prefeitura do 

Campus Aproximado dos Vales Araranguá e Mampituba; 

 

ATA 261° - Ata da sessão ordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e seis de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco – pg. 167 – 173. 

Pauta da Reunião:  

 Ata  da sessão anterior aprovada com retificações; 

 Processo nº 013294/85 – Dispõe sobre a proposta do Regimento do Centro 

de Ciências da Saúde; 

 Processo nº 004038/85 – Dispõe sobre a proposta do Regimento da Editora 

da UFSC; 



 Processo nº 015365/85 – Convênio entre o FINEP e a UFSC. Aprovado por 

unanimidade; 

 Processo nº 014995/85 – Dispõe sobre o encaminhamento dos 

representantes do corpo discente nos colegiados de departamento; 

 Processo nº 021469/85 – Dispõe sobre o Regimento Interno do Estágio de 

Prática Forense e Organização Judiciária. Processo retirado da ordem do dia; 

 Processo nº 015136/85 – Proposta de convênio entre a UFSC e a 

Universidade Nacional de Tucumán, na Argentina; 

 Processo nº 002392/85 – Proposta de criação de um Conselho Comunitário 

na UFSC; 

 

Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: dezessete de dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco – pg. 174 – 179. 

Pauta da Reunião:  

 Processo nº 014322/85 – Dispõe sobre a proposta de representação dos 

servidores técnico-administrativos do Centro de Ciências Agrárias nos 

Colegiados de Departamento; 

 Processo nº 002368/85 – Convênio de cooperação técnica entre a Prefeitura 

Municipal de Pomerode e a UFSC; 

 Processo nº 004037/85 – Dispõe sobre a proposta do Regimento Interno da 

Editora da UFSC; 

 Processo nº 021263/85 – Termo de convênio que entre si celebram a 

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento e a UFSC; 

 Processo nº 015334/85 – Primeiro termo aditivo ao convênio entre a UFSC e 

o Departamento Autônomo de Saúde Pública; 

 Processo nº 015534/85 – Proposta de chefia do Departamento de Filosofia do 

Centro de Ciências Humanas, para concessão de título de Professor Emérito 

ao professor Evaldo Pauli; 

 Processo nº 017534/84 – Convênio de intercâmbio e cooperação entre a 

UFSC e a Universidade Técnica de Lisboa; 
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Conteúdo: 

ATA 262° - Ata da sessão ordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: quatro de fevereiro de mil novecentos e oitenta e seis – pg. 01 – 05. 

Pauta da Reunião:  

 Processo nº 014322/85 – Dispõe sobre a proposta de representação dos 

servidores técnico-administrativos do Centro de Ciências Agrárias nos 

Colegiados de Departamento; 

 Processo nº 021637/85 – Proposta de criação da Comissão para estudar e 

propor medidas administrativas, visando a implantação da jornada de seis 

horas aos servidores da UFSC; 

 Processo nº 004217/85 – Solicitação da Associação Atlética Volantes da 

UFSC para a cessão da área de um terreno, a fim de localizar sua sede no 

campus; 

 Processo nº 021824/85 – Solicitação da Associação dos Professores da 

UFSC de uma área para a construção de sua sede administrativa no campus; 

 Processo nº 021416/85 – Termo de convênio que entre si celebram a 

Fundação Nacional de Arte e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 021650/85 – Termo de convênio entre a Olsen Meinecke e a 

UFSC, visando propiciar assistência odontológica preventiva e curativa; 

 Processo nº 004269/85 – Termo de convênio que celebram a UFSC e o 

Governo do Estado, para realização de estudos e projetos de pesquisa. 

Aprovado; 

 



 

 

ATA 263° - Ata da sessão ordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: cinco de março de mil novecentos e oitenta e seis – pg. 06 – 12. 

Pauta da Reunião:  

 Ata da sessão anterior aprovada sem retificações; 

 Processo nº 021156/85 – Termo aditivo ao convênio de cooperação técnica 

entre a UFSC e o Governo do Estado de Santa Catarina. Aprovado; 

 Processo nº 021893/85 – Terceiro termo aditivo da prorrogação de prazo ao 

convênio nº 01099/83, de intenção de cooperação entre o Departamento 

Nacional de Estradas de Rodagem, o Departamento de Estradas do Estado 

de Santa Catarina e a UFSC. Homologado; 

 Processo nº 014493/85 – Solicitação de renovação do convênio firmado entre 

a UFSC e a Fundação Dom Jaime de Barros Câmara. Aprovado; 

 Processo nº 021154/85 – convênio de cooperação técnica entre a Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária e a UFSC. Aprovado; 

 

ATA 264° - Ata da sessão ordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e cinco de março de mil novecentos e oitenta e seis – pg. 13 – 22. 

Pauta da Reunião:  

 Aprovada a ata da sessão anterior com retificações; 

 Expediente do professor Bruno Rodolfo Schlemper Junior, comunicando sua 

demissão de representante do CCB neste Conselho;  

 A conselheira Neide Oliveira de Almeida solicitou urgência para o Processo nº 

006419/85, foi então feito a leitura do parecer; 

 Processo nº 022035/85 – Proposta de representação dos servidores técnicos 

e administrativos de ampliação do número de representantes da classe neste 

Conselho e Conselhos Departamentais; 



 Processo nº 001066/86 – Encaminha o Plano de Ação da UFSC para 1986; 

 Processo nº 000708/86 – Termo de convênio que entre si celebram a UFSC e 

o Instituto Euvaldo Lodi. Aprovado; 

 Processo nº 000743/86 – Termo de convênio que celebram a UFSC e a 

Universidade Federal do Pará. Aprovado; 

 Processo nº 021735/86 – Termo de convênio entre a UFSC e a Universidade 

Federal do Pará, objetivando estabelecer cooperação científica, tecnológica e 

cultural; 

Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e dois de abril de mil novecentos e oitenta e seis – pg. 23 – 29. 

Pauta da Reunião:  

 Aprovada ata da sessão anterior com retificações; 

 Processo nº 006431/85 – Recurso impetrado pelo acadêmico Ronaldo 

Marques de Araújo contra decisão do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, que indeferiu seu pedido de retificação de conceito da disciplina 

Prática Forense III; 

 Processo nº 000709/86 – Termo de convênio entre a UFSC e a Comissão 

Interministerial Para os Recursos do Mar. Homologado; 

 Processo nº 001071/86 – Convênio nº 047/86, entre a UFSC e o Ministério da 

Educação. Homologado; 

 Processo nº 021735/86 – Termo de convênio entre a UFSC e a Universidade 

Federal do Pará. Aprovado; 

 Processo nº 014478/85 – Termo de convênio entre a UFSC e a Fundação 

Catarinense de Desenvolvimento de Comunidade. Homologado; 

 Processo nº 001990/86 – Termo de convênio que celebram a Fundação 

Nacional de Pró-memória e a UFSC. Homologado; 

 Processo nº 001139/86 – Ajuste de intenção que entre si fazem o Serviço 

Especial de Bolsas de Estudo e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 005890/86 – Termo de convênio entre a Irmandade do Senhor 

Jesus dos Passos/Hospital de Caridade e a UFSC. Aprovado; 



 Processo nº 004421/85 – Cessão à Associação dos Volantes da UFSC, em 

regime de comodato pelo prazo de dez anos; 

 

Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: sete de maio de mil novecentos e oitenta e seis – pg. 30 – 37. 

Pauta da Reunião:  

 Aprovada sem retificações a ata da sessão anterior; 

 Discussão da sistemática da Reforma Universitária – definição do 

cronograma; 

 

ATA 266° - Ata da sessão ordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e sete de maio de mil novecentos e oitenta e seis – pg. 38 – 43. 

Pauta da Reunião:  

 Processo nº 021385/85 – Proposta de alteração do inciso IV do Art. 109 do 

Regimento Geral da UFSC, visando a exclusão do benefício concedido no 

concurso para professor auxiliar ou assistente; 

 Processo nº 017761/84 – Termo de convênio que entre si celebram a 

Fundação Hospitalar de Santa Catarina e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 001095/86 – Termo de convênio entre a UFSC e a Fundação das 

Escolas Unidas do Planalto Catarinense. Aprovado; 

 Processo nº 005891/86 – Convênio entre a UFSC e a Central de 

Medicamentos – CEME. Aprovado; 

 Processo nº 021567/85 – Solicitação dos moradores da Serrinha para a 

cessão de terreno a fim de ali ser construída uma escola básica; 

 Processo nº 011994/86 – Convênio a ser firmado entre a UFSC e a IBM do 

Brasil; 

 Processo nº 006232/86 – Convênio que entre si celebram a Prefeitura 

Municipal de Florianópolis e a UFSC. Aprovado; 



 Processo nº 000723/86 – Termo de convênio que pretendem firmar entre si a 

UFSC e a L’Universitéde Technologie de Compiègne (França); 

 

ATA 267° - Ata da sessão ordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e quatro de maio de mil novecentos e oitenta e seis – pg. 44 – 51. 

Pauta da Reunião:  

 Aprovada sem retificações a ata da sessão anterior; 

 Comunicados do Conselho Departamental do Centro de Ciências Biológicas, 

do Centro de Ciências Jurídicas e do Centro Socioeconômico, que foram 

eleitos os representantes daqueles Centros neste Conselho; 

 Solicitação de retificação da decisão do conselho, que aprovou a alteração do 

artigo 22-II do Estatuto dessa Universidade; 

 O conselheiro Claudio Luiz Sales Pache pediu regime de urgência para o 

Processo nº 008066/85, que solicita o adiamento das eleições do DCE; 

 O conselheiro Gilberto Antônio Matos solicitou justificativa pela não 

deflagração do processo eleitoral em tempo hábil, para que pudesse 

posicionar-se a respeito da solicitação estudantil; 

 Solicitação de retirada da pauta do Processo nº 007177/86; 

 Adiamento da discussão do Processo nº 011994/86; 

 Exclusão da pauta do Processo nº 000221/86; 

 O conselheiro Claudio Luiz Sales Pache ponderou que o Conselho 

Universitário devesse discutir alguns desdobramentos da matéria que dispõe 

sobre a sistemática de discussão da Reforma Universitária; 

 Processo nº 007055/86 – Termo aditivo ao convênio celebrado entre a Caixa 

Econômica Federal e a UFSC. Homologado; 

 Sistemática de discussão da Reforma Universitária; 

 

Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: um de julho de mil novecentos e oitenta e seis – pg. 52 – 58. 



Pauta da Reunião:  

 Processo nº 008066/86 – Solicitação de adiamento da eleição para o Diretório 

Central dos Estudantes; 

 Escolha dos integrantes da Comissão Central da Reforma Universitária; 

 Processo nº 000221/86 – Recurso interposto pelo Centro de Desportos da 

UFSC contra decisão do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

 Processo nº 000723/86 – Termo de convênio que pretendem celebrar entre si 

a UFSC e a L’Université de Technologie de Compiègne, na França. 

Aprovado; 

 Processo nº 006278/86 – Termo de convênio que entre si celebram a UFSC e 

a Orquestra de Câmara de Florianópolis. Aprovado; 

 

ATA 269° - Ata da sessão ordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e dois de julho de mil novecentos e oitenta e seis – pg. 59 – 65. 

Pauta da Reunião:  

 Aprovada ata da sessão anterior com retificações; 

 Processo nº 006117/86 – Termo aditivo nº 01 ao contrato de prestação de 

serviços de processamento de dados celebrado entre a UFSC e a PRODASC. 

Homologado; 

 Processo nº 007113/86 – Convênio que entre si fazem a Telecomunicações 

de Santa Catarina S/A e a UFSC. Homologado; 

 Processo nº 007223/86 – Convênio entre a Fundação Osvaldo Cruz, a 

Secretaria da Saúde do Estado de Santa Catarina, a UFSC e o Instituto 

Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. Aprovado; 

 Processo nº 007630/86 – Recurso do Departamento de Clínica Médica do 

Centro de Ciências da Saúde contra decisão do Conselho Departamental, 

que estabeleceu normas para as próximas prévias eleitorais, estendendo o 

direito de voto a funcionários e estudantes; 



 Processo nº 007771/86 – Proposta de tramitação prévia no Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão, de convênio que envolve “ensino, pesquisa e 

extensão”; 

 

 

ATA 270° - Ata da sessão ordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e três de setembro de mil novecentos e oitenta e seis – pg. 66 – 79. 

Pauta da Reunião:  

 Ata da sessão anterior aprovada com retificações; 

 O presidente apresentou a decisão do Conselho a nominata de professores 

da UFSC que deverão representar este Conselho no Conselho de Curadores, 

de acordo com o inciso I do Art. 22 do Estatuto da UFSC; 

 Processo nº 007630/86 – Dispõe sobre a consulta feita pelo Departamento de 

Clínica Médica do Centro de Ciências da Saúde, referente às prévias 

eleitorais para escolha de representantes junto ao Conselho Universitário e ao 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

 Processo nº 007845/86 – Termo de convênio entre a UFSC e a Prefeitura 

Municipal de Florianópolis. Aprovado; 

 Processo nº 003532/86 – Projeto de Resolução dispondo sobre as eleições 

de chefe e subchefe de Departamentos dos representantes das unidades do 

Conselho Universitário  e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

 Processo nº 006991/86 – Solicitação do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão para que este Egrégio Conselho reveja sua posição referente ao 

Processo nº 006419/85; 

 Processo nº 008952/86 – Termo de convênio que entre si celebram a UFSC e 

o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina. Aprovado; 

 Processo nº 006377/86 – Convênio que firmam a UFSC, a Prefeitura 

Municipal de Florianópolis, o INAMPS e a Fundação Hospitalar de Santa 

Catarina. Aprovado; 



 Processo nº 008056/86 – Contrato de prestação de serviços técnico-

administrativos que entre si firmam a Fundação do Ensino da Engenharia e a 

UFSC; 

 Processo nº 008996/86 – Termo de convênio que celebram a UFSC e a 

Fundação Educacional da Região de Joinville. Aprovado; 

 

ATA 271° - Ata da sessão ordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: sete de outubro de mil novecentos e oitenta e seis – pg. 80 – 86. 

Pauta da Reunião:  

 Processo nº 007756/86 – Proposta de criação do curso de Especialização em 

Economia de Empresas para Joinville. Aprovado; 

 Processo nº 009404/86 – Proposta da Coordenadoria da Pastoral 

Universitária de concessão de um dos títulos de dignidade universitária, 

oferecida pela UFSC, à D. Helder Pessoa Câmara, Arcebispo de Olinda. 

Aprovado; 

 Processo nº 003532/86 – Projeto de Resolução dispondo sobre eleições para 

chefe e subchefe de Departamento, dos representantes das classes de 

carreira do Magistério, dos Conselhos Departamentais e das Unidades no 

Conselho Universitário e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

 Processo nº 006034/86 – Solicitação do DCE da cessão do auditório do 

Centro de Convivência da UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 001190/86 – Proposta de alteração no Estatuto e no Regimento 

Geral da UFSC; 

 Processo nº 008470/86 – Proposta de criação da Comissão de Pessoal 

Técnico-administrativo da UFSC; 

 Processo nº 077771/86 – Proposta de tramitação prévia no Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão de convênios que envolva “ensino, pesquisa e 

extensão”; 

 

Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 



Data: catorze de outubro de mil novecentos e oitenta e seis – pg. 87 – 91. 

Pauta da Reunião:  

 Sessão convocada em caráter extraordinário para apreciação do Anteprojeto 

de Lei que dispõe sobre a natureza jurídica, a organização e o funcionamento 

dos estabelecimentos federais de ensino superior; 

 

ATA 272° - Ata da sessão ordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: trinta e um de outubro de mil novecentos e oitenta e seis – pg. 92 – 96. 

Pauta da Reunião:  

 Processo nº 019714/86 – Termo de convênio celebrado entre o Programa 

Nacional de Irrigação e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 007125/86 – Acordo interuniversitário a ser firmado entre a UFSC 

e o Instituto Nacional Politécnico de Toulouse. Aprovado; 

 Processo nº 019376/86 – Termo de convênio que entre si celebram a UFSC e 

a Cooperativa Regional Agropecuária de Campos Novos. Aprovado; 

 Processo nº 019623/86 – Termo aditivo que entre si celebram a Companhia 

de Processamento de Dados do Estado de Santa Catarina e a UFSC. 

Retirado da ordem do dia; 

 Processo nº 009194/86 – Contrato de prestação de serviços técnicos entre a 

UFSC e a Fundação de Amparo a Pesquisa e Extensão Universitária. 

Aprovado; 

 Processo nº 009041/86 – Contrato de comodato a ser firmado entre a UFSC e 

o Banco do Brasil, no Campus Universitário; 

 Processo nº 008116/86 – Convênio a ser firmado entre a UFSC e a Fundação 

de Ensino do Desenvolvimento do Oeste. Aprovado; 

 Processo nº 009869/86 – Termo de convênio a ser firmado entre a UFSC e a 

Financiadora de Estudos e Projetos. Aprovado; 

 Processo nº 008468/86 – Convênio de cooperação técnica e financeira entre 

a Companhia Siderúrgica Nacional e a UFSC. Aprovado; 



 Processo nº 019538/86 – Contrato de prestação de serviços técnicos entre a 

UFSC e a Fundação de Amparo a Pesquisa e Extensão. Aprovado; 

 Processo nº 001190/86 – Proposta de alteração no Estatuto e no Regimento 

Geral da Universidade Federal de Santa Catarina; 

 Processo nº 008470/86 – Proposta de criação da Comissão de Pessoal 

Técnico-administrativo da UFSC; 

 Processo nº 003532/86 – Projeto de Resolução dispondo sobre as eleições 

para chefia e subchefia de Departamento dos representantes das Classes da 

carreira de Magistério, dos Conselhos Departamentais e dos Representantes 

das Unidades no Conselho Universitário e Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão; 

 

Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: quatro de novembro de mil novecentos e oitenta e seis – pg. 97 – 102. 

Pauta da Reunião:  

 Processo nº 003532/86 – Prosseguimento da discussão e votação do Projeto 

de Resolução dispondo sobre as eleições para chefe e subchefe de 

Departamento, dos representantes das classes da carreira de magistério, dos 

Conselhos Departamentais e dos representantes das Unidades no Conselho 

Universitário e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

 Processo nº 000713/86 – Solicita o DCE da UFSC, a concessão do espaço 

físico do bar do Centro de Convivência; 

 Processo nº 019774/86 – Quarto termo aditivo de re-ratificação ao convênio 

entre o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, o Departamento 

Estadual de Estradas de Rodagem e a UFSC; 

 Processo nº 009451/86 – Convênio a ser firmado entre o Departamento 

Nacional de Estradas de Rodagem e a UFSC. Homologado; 

 Processo nº 008540/86 – Protocolo que entre si celebram a UFSC e o 

Instituto de Administração de Empresas Agropecuárias, para cooperação 

mútua nas áreas de produção agrícola-granadeira; 



 Processo nº 006066/86 – Solicita área para complementação do Parque 

Jardim da Infância da ASUFSC. Aprovado; 

 Processo nº 006418/86 – Proposta de criação do Departamento de 

Bioquímica, por desmembramento do atual Departamento de Ciências 

Biológicas; 

 

Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: dez de novembro de mil novecentos e oitenta e seis – pg. 103 – 106. 

Pauta da Reunião:  

 Processo nº 019359/86 – Convênio entre a UFSC e a Fundação Faculdade 

de Administração e Ciências Econômicas da União da Vitória/PR. Aprovado; 

 Processo nº 019623/86 – Termo aditivo que entre si celebram a Companhia 

de Processamento de Dados do Estado de Santa Catarina e a UFSC; 

 Processo nº 00904/86 – Contrato de comodato a ser firmado entre a UFSC e 

o Banco do Brasil; 

 Processo nº 006418/86 – Proposta de criação do Departamento de 

Bioquímica, por desmembramento do Departamento de Ciências Biológicas; 

 Processo nº 008540/86 – Protocolo que entre si celebram a UFSC e o 

Instituto de Administração de Empresas Agropecuárias Curuzu-

Cutiá/Corrientes – República Argentina; 

 Processo nº 019379/86 – Contrato de prestação de serviços técnicos que 

entre si celebram a UFSC e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão 

Universitária. Aprovado; 

 Processo nº 014924/86 – Recurso da Coordenadoria de Estudos dos 

Problemas Brasileiros, aventando a ilegalidade da decisão do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão, que decidiu por unanimidade pela extinção no 

currículo da UFSC; 

 Processo nº 009734/86 – Proposta de Resolução que visa a dar nova redação 

ao Regime Disciplinar da Universidade Federal de Santa Catarina. Processo 

retirado da discussão; 



 

ATA 273° - Ata da sessão ordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: dois de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis – pg. 107 – 113. 

Pauta da Reunião:  

 Processo nº 019771/86 – Termo de convênio celebrado entre a UFSC e a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; 

 Processo nº 019772/86 – Termo de convênio a ser firmado entre a UFSC e a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Aprovado; 

 Processo nº 008519/86 – Convênio firmado entre a UFSC e a Universidade 

de Concepcion – Chile. Homologado; 

 Processo nº 020175/86 – Termo aditivo nº 02 ao convênio firmado entre a 

UFSC e o Grupo Escoteiro Desterro. Aprovado; 

 Processo nº 020251/86 – Termo aditivo ao convênio de participação, 

realizado entre o Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis e a 

UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 001011/86 – Convênio firmado entre a UFSC e a Associação 

Catarinense de Medicina. Aprovado; 

 Processo nº 008213/86 – Contrato de comodato que entre si firmam a UFSC 

e o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Aprovado; 

 Processo nº 020032/86 – Termo de convênio que celebram a 

Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul, a UFSC e a 

Universidade Para o Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. 

Aprovado; 

 Processo nº 009948/86 – Convênio a ser firmado entre a UFSC e a Comissão 

Interministerial para Recursos do Mar. Aprovado; 

 Processo nº 009734/86 – Proposta de Resolução que visa dar nova redação 

ao Regime Disciplinar da UFSC; 

 Processo nº 020599/86 – Recurso da professora Berenice Pagani Nappi 

contra decisão do CEPE que indeferiu o Recurso contra decisão do Concurso 

para professor de Ensino Superior; 



 Processo nº 014924/86 – Recurso da Coordenadoria de Estudos dos 

Problemas Brasileiros aventando a ilegalidade da decisão do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão que decidiu, por unanimidade, pela extinção no 

currículo da UFSC; 

 

Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: dezoito de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis – pg. 114 – 118. 

Pauta da Reunião:  

 Processo nº 021168/86 – Recurso contra decisão do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão impetrado pela Coordenadoria do Curso de Arquitetura 

e Urbanismo da UFSC; 

 Processo nº 009734/86 – Proposta de resolução que visa dar nova redação 

do Regime Disciplinar da UFSC; 

Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: dezenove de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis – pg. 119 – 123. 

Pauta da Reunião:  

 Processo nº 019741/86 – Termo aditivo ao convênio que entre si fazem o 

Ministério da Educação e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 008632/86 – Termo de convênio que entre si celebram a 

Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho e a 

UFSC. Homologado; 

 Processo nº 007483/86 – Conclusão da Comissão de Inquérito Administrativo 

sobre a derrubada da cerca de proteção à área do Campus; 

 Processo nº 001190/86 – Proposta de alteração no Estatuto e Regimento 

Geral da UFSC encaminhada pela Pró-reitoria de Assistência à comunidade 

Universitária; 

 

 



Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e dois de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis – pg. 124 – 126. 

Pauta da Reunião:  

 Prosseguimento da discussão e votação do Processo nº 001190/86 – 

Proposta de alteração no Estatuto e Regimento Geral da UFSC; 
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Conteúdo: 

Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: dezoito de fevereiro de mil novecentos e oitenta e sete – pg. 01 – 03. 

Pauta da Reunião:  

 Plano de ação da UFSC para 1987; 

 Processo nº 021186/86 – Termo de convênio que celebram a UFSC e o 

Sistema Nacional de Emprego. Homologado; 

 Processo nº 000285/87 – Convênio que entre si celebram o Conselho de 

Reitores das Universidades Brasileiras e a UFSC, para realização de cursos 

de Especialização em Administração Universitária. Homologado; 

 Redação final do novo Regime Disciplinar do Diretório Central dos Estudantes 

da UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 000102/87 – Convênio que entre si celebram a Fundação 

Nacional Pró-memória e a UFSC. Homologado; 

 

Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 



Data: vinte e quatro de março de mil novecentos e oitenta e sete – pg. 04 – 10. 

Pauta da Reunião:  

 Redação final da proposta de alteração no Estatuto e no Regimento da 

UFSC, encaminhada pela Pró-reitoria de Assistência à Comunidade 

Universitária, visando adequar os instrumentos maiores desta Universidade á 

Lei 7396, de 31 de outubro de 1985. Aprovado; 

 Processo nº 006984/86 – Proposta da divisão de Análises Clínicas para 

reformulação do Departamento de Processos Diagnósticos e Terapêuticos 

Complementares. Aprovado; 

 Processo nº 000397/87 – Convênio que entre si celebram o Ministério da 

educação e a UFSC; 

 Processo nº 000396/87 – Convênio que entre si celebram a Prefeitura 

Municipal de Florianópolis e a UFSC; 

 Processo nº 000943/86 – Convênio a ser firmado entre o Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia, a Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 006329/87 – Termo aditivo ao convênio celebrado entre a 

TELESC e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 009854/86 – Termo aditivo ao termo de permissão de uso de 

uma porção de terra, com a finalidade de expandir o Centro de Ciências 

Agrárias da UFSC; 

 Processo nº 020911/86 – Proposta de convênio a ser firmado entre a UFSC e 

a Technical University of Nova Scótia – Canadá. Aprovado; 

 Processo nº 000275/86 – Convênio entre a Financiadora de Estudos e 

Projetos e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 019271/86 – Termo de convênio que entre si celebram a UFSC e 

a Itautec Informática. Aprovado; 

 Processo nº 000390/87 – Termo aditivo ao contrato referente ao Projeto 

“Núcleo Setorial de Informações Tecnológicas na área de Metal Mecânica”; 

 Processo nº 000303/86 – Protocolo que entre si celebram a UFSC e a 

Universidade de Ijuí para cooperação mútua. Aprovado; 



 

Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: catorze de abril de mil novecentos e oitenta e sete – pg. 11 – 21. 

Pauta da Reunião:  

 Expediente comunicando a renúncia do acadêmico Willian Gerson Matias, na 

condição de representante discente neste Conselho; 

 Cópia do recurso que o estudante Cláudio Luiz Sales Pache dirigiu ao 

Conselho Federal de Educação contra decisão deste Conselho, tomada em 

sessão de 30 de dezembro de 1986; 

 Leitura de nota denominada “O Ministério da Educação e as Universidades”, 

publicado no Jornal O Estado, na edição de 14 de abril de 1987; 

 Retirado de pauta o processo nº 001276/87; 

 O conselheiro Gilberto Antônio Matos solicitou o envio de moção a ser dirigida 

ao Governador do Estado; 

 Processo nº 000396/87 – Convênio que entre si celebram a Prefeitura 

Municipal de Florianópolis e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 000738/87 – Convênio entre a Fundação de Assistência aos 

Estudantes e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 000432/87 – Convênio a ser firmado entre a UFSC e a 

Financiadora de Estudos e Projetos. Aprovado; 

 Processo nº 000787/87 – Termo de convênio que entre si celebram a UFSC e 

a Secretaria de Justiça do Estado de Santa Catarina. Aprovado; 

 Processo nº 001292/87 – Convênio firmado entre a UFSC e a Comissão 

Interministerial para os Recursos do Mar. Aprovado; 

 Processo nº 00951/87 – Termo de cooperação cultural e científica entre a 

UFSC e a Universidade Nacional de Assunção (Paraguai). Aprovado; 

 Processo nº 020100/86 – Convênio que entre si celebram a UFSC e a 

Fundação Educacional do Planalto Norte Catarinense. Aprovado; 

 Processo nº 021168/86 – Solicita a Coordenadoria do Curso de Arquitetura e 

Urbanismo reconsideração da decisão deste Conselho, ratificando a decisão 

do CEPE referente à admissão à colação de grau de alunos deste curso; 



 

Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e oito de abril de mil novecentos e oitenta e sete – pg. 22 – 28. 

Pauta da Reunião:  

 Sessão convocada tendo em vista uma solicitação feita pelo Comando de 

Greve dos Professores da UFSC. O presidente comunicou ao Plenário que 

decidiu aceitar o pedido para que os integrantes do Comando de Greve 

participassem da presente sessão, com direito a voz, e não a voto; 

 

ATA 274° - Ata da sessão ordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e seis de maio de mil novecentos e oitenta e sete – pg. 29 – 37. 

Pauta da Reunião:  

 Processo nº 000390/87 – Termo aditivo ao contrato referente ao Projeto 

“Núcleo Setorial de Informações Tecnológicas”, na área de Mecânica. 

Aprovado; 

 Processo nº 001276/87 – Termo de convênio que celebram a UFSC e o 

Instituto Euvaldo Lodi do Paraná. Aprovado; 

 Processo nº 002471/87 – Termo de compromisso que entre si celebram a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e a UFSC. 

Aprovado; 

 Processo nº 001578/87 – Termo de compromisso que entre si celebram a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e a UFSC. 

Aprovado; 

 Processo nº 002791/87 – Termo de compromisso que entre si celebram a 

Coordenação de Pessoal de Nível Superior e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 002191/87 – Termo de compromisso nº PI-73/87, que se destina 

a concessão de auxílio para esta Universidade implementar atividades de 

pós-graduação. Aprovado; 



 Processo nº 002867/87 – Termo de convênio que celebram a Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 019815/86 – Termo aditivo ao convênio entre a UFSC e a Itautec 

Informática; 

 Processo nº 001083/87 – Termo de contrato de cessão de direitos de uso e 

manifestação do Programa SAS/BASE entre a SOFT – Consultoria em 

Processamento de Dados e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 003029/87 – Exposição de motivos dos Coordenadores de 

Cursos de Graduação solicitando a suspensão de vigência da Resolução nº 

108/86, deste Conselho; 

 Processo nº 003316/86 – Consulta que faz a Direção do Curso de Ciências 

Biológicas acerca do conflito entre o que estabelece o Regimento Geral da 

Universidade e o que se encontra inserido na Resolução nº 077/CUn/86; 

 

Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e nove de maio de mil novecentos e oitenta e sete – pg. 38 – 43. 

Pauta da Reunião:  

 Processo nº 019815/87 – Termo aditivo do convênio firmado entre a UFSC e 

a Itautec Informática. Aprovado por unanimidade; 

 Processo nº 003211/87 – Recurso do Departamento de Língua e Literatura 

Estrangeiras contra a Resolução nº 002/CEPE/87; 

 Proposição da Conselheira Alvaci Rogéria Pereira Niehues dispondo que as 

sessões deste Conselho, para apreciação de questões administrativas, se 

efetuem fora do expediente regular com pagamento de “jeton”, e a realização 

de uma sessão mensal dedicada à discussão de questões políticas 

substanciais; 

 O professor Arno Blass, por solicitação da presidência fez uma explanação 

sobre o pagamento das bolsas de estudo dos alunos dos cursos de pós-

graduação “lato-senso”, como, também, a notificação tardia das cotas 

alocadas pelas agências aos cursos referidos; 

 Reformulação do calendário da Reforma Universitária; 



 

Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: nove de junho de mil novecentos e oitenta e sete – pg. 44 – 52. 

Pauta da Reunião:  

 Sistemática para escolha do Reitor; 

 Leitura do documento apresentado pelo Centro de Ciências Jurídicas; 

 O presidente anunciou a presença em Plenário dos representantes da 

APUFSC e da ASUFSC; 

 O conselheiro Luiz Antonio Teixeira lembrou que a proposta da APUFSC, 

junto com a ASUFSC e o DCE merecia um exame de bases e, 

posteriormente, voltar a plenário; 

 

Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: sete de julho de mil novecentos e oitenta e sete – pg. 53 – 61. 

Pauta da Reunião:  

 Ofício nº 02/APUFSC/DCE/ASUFSC/87; 

 Processo nº 003313/87 – Termo aditivo ao convênio firmado entre a UFSC e 

a Financiadora de Estudos e Projetos. Aprovado; 

 Processo nº 003426/87 – Termo de compromisso celebrado entre a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e a UFSC. 

Aprovado; 

 Processo nº 003433/87 – Termo de compromisso celebrado entre a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e a UFSC. 

Aprovado; 

 Processo nº 001078/87 – Convênio entre a UFSC e a Companhia Siderúrgica 

Paulista. Aprovado; 

 Processo nº 003925/87 – Convênio que entre si celebram a Fundação de 

Engenharia em Santa Catarina e a UFSC. Aprovado; 



 Processo nº 020256/86 – Convênio de cooperação técnica e científica entre o 

Centro Tecnológico para Informática – CTI e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 019773/86 – Contrato ao convênio de cooperação técnica 

financeira que entre si celebram a UFSC e a Companhia Siderúrgica 

Nacional; 

 Processo nº 004475/87 – Termo de compromisso que entre si celebram a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e a UFSC. 

Aprovado; 

 Processo nº 004405/87 – Termo de compromisso que entre si celebram a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e a UFSC. 

Aprovado; 

 Processo nº 004836/87 – Aditivo ao contrato firmado para dar continuidade 

pela UFSC, ao Projeto “III Curso de Pós-graduação em Informação 

Tecnológica a Nível de Especialização”; 

 Processo nº 003211/87 – Recurso do Departamento de Língua e Literatura 

Estrangeira contra a Resolução nº 002/CEPE/87; 

 Processo nº 004016/87 – Proposta visando a direcionar a UFSC para priorizar 

o Estudo do Mar e suas atividades correlatas; 

 

Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: nove de julho de mil novecentos e oitenta e sete – pg. 62 – 65. 

Pauta da Reunião:  

 Quadro demonstrativo das proposições apresentadas pelos Centros, 

dispondo sobre a Sistemática para Escolha de Reitor; 

 O presidente anunciou a elaboração de uma proposta de Resolução, 

dispondo sobre a consulta prévia à comunidade universitária associada ao 

processo de eleição do próximo reitor. A proposição foi distribuída e colocada 

em votação item por item; 

 

Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 



Data: catorze de julho de mil novecentos e oitenta e sete – pg. 66 – 70. 

Pauta da Reunião:  

 A presidência comunicou que a Resolução dispondo sobre a Sistemática para 

escolha de reitor foi entregue a Procuradoria Geral da UFSC para o 

competente exame de ordem jurídica; 

 A conselheira Neide Oliveira de Almeida falou da necessidade de se 

estabelecer uma discussão sobre o que é universidade; 

Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: trinta de julho de mil novecentos e oitenta e sete – pg. 71 – 75. 

Pauta da Reunião:  

 Processo nº 003211/87 – Recurso do Departamento de Língua e Literatura 

Estrangeira contra  a Resolução nº 002/CEPE/87. Aprovado; 

 Processo nº 004016/87 – Proposta visando direcionar a Universidade para 

priorizar o Estudo do Mar e suas atividades correlatas; 

 Processo nº 002777/87 – Termo aditivo a ser firmado entre a UFSC e a 

Financiadora de Estudos e Projetos. Aprovado; 

 Processo nº 004696/87 – Termo de compromisso que entre si celebram a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e a UFSC. 

Aprovado; 

 Processo nº 005572/87 – Convênio de colaboração acadêmica, científica e 

cultural, que celebram a Universidade Nacional Autônoma do México e a 

UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 020187/87 – Termo de convênio a ser celebrado entre a UFSC e 

a Faculdade Latino Americana de Ciências Sociais. Aprovado; 

 Processo nº 001192/87 – Convênio para o desenvolvimento do Projeto 

Seletivo ao Programa de Transferência e Absorção de Tecnologia Ótica entre 

a UFSC e o Centro de Desenvolvimento e Apoio Técnico à Educação. 

Aprovado; 

 Processo nº 004364/87 – Convênio que entre si celebram a Central de 

Medicamentos e a UFSC. Aprovado; 



 Processo nº 004712/87 – Termo de convênio que entre si celebram a UFSC 

com a interveniência da FAPEU, visando ao desenvolvimento do Curso de 

Pós-graduação em Saneamento Ambiental, Educacional e Extensão Rural. 

Aprovado; 

 Processo nº 004363/87 – Termo de convênio que entre si celebram a 

Irmandade do Senhor Jesus dos Passos/Hospital de Caridade e a UFSC. 

Aprovado; 

 

Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: dezessete de agosto de mil novecentos e oitenta e sete – pg. 76 – 78. 

Pauta da Reunião:  

 O presidente anunciou que fora decidido que caberá a cada Universidade a 

adoção de Gratificação por Produtividade de Ensino; 

 Processo nº 006298/87 – Solicita o reitor conceder ao Sr. Aldo Baldin a 

dignidade de Mérito Cultural; 

 

Observação: 

A Ata de nº 274 pulou para Ata nº 276. O número 276 foi utilizado para numerar 

duas atas distintas. 

 

ATA 276° - Ata da sessão ordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: um de setembro de mil novecentos e oitenta e sete – pg. 79 – 84. 

Pauta da Reunião:  

 Processo nº 005854/87 – Solicita aprovação dos termos do convênio a ser 

firmado entre a UFSC e a FINEP. Aprovado; 

 Processo nº 003577/87 – Convênio que entre si celebram a UFSC e a 

Comissão Interministerial para os Recursos do Mar. Aprovado; 



 Processo nº 004836/87 – Aditivo ao contrato firmado para dar continuidade 

pela UFSC ao Projeto III Curso de Pós-graduação em Informação 

Tecnológica a Nível de Especialização. Aprovado; 

 Processo nº 004487/87 – Convênio que entre si celebram o Ministério da 

Educação, o Centro de Desenvolvimento e Apoio Técnico à Educação e a 

UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 004808/87 – Termo de compromisso que entre si celebram a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério 

da Educação e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 005601/87 – Convênio celebrado entre a Superintendência do 

Desenvolvimento da Região Sul, o Município de Florianópolis, a UFSC e a 

Embratel. Aprovado; 

 Processo nº 004879/87 – Convênio a ser firmado entre o Curso de Pós-

graduação em Literatura Brasileira desta Universidade e o Curso de Pós-

graduação em Teoria, da Universidade Estadual de Campinas. Aprovado; 

 Processo nº 003778/87 – Projeto de intercâmbio de professores e alunos que 

entre si fazem o Departamento de Língua e Literatura Estrangeira da UFSC e 

a área de alemão para estrangeiros da Westhalische Wilhelms Universitat 

Munster. Aprovado; 

 Processo nº 009211/87 – Termo de acordo entre o Colégio Agrícola de 

Camboriú e a Comanhia de Cigarros Souza Cruz. Retirado da ordem do dia; 

 Processo nº 005024/87 – Primeiro termo aditivo ao protocolo de cooperação 

celebrado entre o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico, a Financiadora de Estudos e Projetos, a UFSC, a Secretaria de 

Indústria e Comércio de Santa Catarina, a Secretaria de Administração do 

Estado de Santa Catarina e o Ministério da Saúde. Aprovado; 

 Processo nº 005982/87 – Termo aditivo a convênio que disciplina a utilização 

de recursos do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico. Aprovado; 

 Processo nº 005504/87 – Termo aditivo ao convênio que entre si celebram o 

Ministério da Educação e a UFSC. Homologado; 



 Processo nº 005823/87 – Convênio que entre si celebram a Fundação 

Osvaldo Cruz, a Secretaria da Saúde do Estado de Santa Catarina e a UFSC. 

Aprovado; 

 Processo nº 005854/87 – Solicita aprovação dos termos do convênio a ser 

firmado entre a UFSC, a FEESC e a FINEP. Aprovado; 

 Processo nº 005923/87 – Solicitação de aprovação dos termos de convênio 

que entre si celebram a UFSC e a CODESC. Aprovado; 

 Processo nº 005677/87 – Solicita aprovação dos termos de convênio a ser 

firmado entre a UFSC e o Programa Nacional de Irrigação. Homologado; 

 Processo nº 005621/87 – Solicita homologação dos termos do convênio 

firmado entre a UFSC e a SUDESUL. Aprovado; 

 Termo de compromisso nº PI-180/LS-12/87, que entre si celebram a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e a UFSC. 

Homologado; 

 Processo nº 022034/86 – Proposta de convênio celebrado entre a Polícia 

Militar do Estado e a UFSC; 

 Processo nº 003029/87 – Participação dos Coordenadores nos Conselhos 

Departamentais; 

 

Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: oito de setembro de mil novecentos e oitenta e sete – pg. 85 – 88. 

Pauta da Reunião:  

 Na presente sessão foram discutidos assuntos relativos à administração e 

política da Universidade; 

 

Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: quinze de setembro de mil novecentos e oitenta e sete – pg. 89 – 93. 

Pauta da Reunião:  



 Processo nº 019773/86 – Contrato nº 01 ao convênio de cooperação técnica e 

financeira que entre si celebram a UFSC e a Companhia Siderúrgica 

Nacional. Aprovado; 

 Processo º 009211/86 – Termo de acordo entre o Colégio Agrícola de 

Camboriú e a Companhia de Cigarros Souza Cruz. Retirado de pauta; 

 Processo nº 005025/87 – Convênio de cooperação e intercâmbio entre a 

UFSC e a Universidade Nacional de Engenharia de Lima, Peru. Aprovado; 

 Processo nº 002034/86 – Proposta de convênio celebrado entre a Polícia 

Militar do Estado de Santa Catarina e a UFSC; 

 Processo nº 005986/87 – Recurso impetrado pela Coordenadoria de Estudos 

dos Problemas Brasileiros contra decisão do CEPE, sob a alegação de ferir o 

Parecer nº 401/87, do Egrégio Conselho Federal de Educação; 

 Proposta de prorrogação do cronograma da Reforma Universitária, para 

vigência a partir de 1988; 

Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e dois de setembro de mil novecentos e oitenta e sete – pg. 94 – 100. 

Pauta da Reunião:  

 Processo nº 009211/86 – Termo de acordo entre o Colégio Agrícola de 

Camboriú e a Companhia de Cigarros Souza Cruz, para desenvolvimento de 

atividades sobre a cultura do fumo; 

 Processo nº 018202/87 – Gratificação da produtividade de Ensino para 

professores de Ensino Superior, conforme o Artigo 32, do Decreto nº 94.664, 

de 23 de junho de 1987; 

 

ATA 276° - Ata da sessão ordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e nove de setembro de mil novecentos e oitenta e sete – pg. 101 – 104. 

Pauta da Reunião:  

 Processo nº 006620/87 – Termo de convênio firmado entre a UFSC e a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Aprovado; 



 Processo nº 006614/87 – Termo de compromisso que entre si celebram a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e a UFSC. 

Aprovado; 

 Processo n 006215/87 – Termo de compromisso que celebram a UFSC e a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Aprovado; 

 Processo nº 006583/87 – Termo de compromisso que entre si celebram a 

UFSC e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 

Aprovado; 

 Processo nº 006811/87 – Proposta do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, de que seja dada nova redação ao Art. 75 do Regimento Geral da 

UFSC. Retirado da ordem do dia; 

 Processo nº 005983/87 – Protocolo de intenção a ser firmado entre a 

Superintendência do Desenvolvimento da Pesca e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 003029/87 – Participação dos Coordenadores nos Conselhos 

Departamentais; 

 Processo nº 005421/87 – Termo de convênio a ser firmado entre a UFSC e a 

Fundação Regional Jaraguaense. Aprovado; 

 Processo nº 018433/87 – Proposta de alteração na composição da Comissão 

Permanente de Pessoal Docente; 

 Processo nº 006214/87 – Termo aditivo ao convênio que entre si celebram o 

Ministério da Educação e a UFSC, visando a prorrogação do Programa Nova 

Universidade; 

 Proposta da Conselheira Neide Oliveira de Almeida, de alteração do Artigo 23 

do Anexo ao Decreto nº 94.664, de 23 de julho de 1987; 

 Aprovação da Resolução nº 075A/87; 

 

ATA 277° - Ata da sessão ordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e sete de outubro de mil novecentos e oitenta e sete – pg. 105 – 109. 

Pauta da Reunião:  

 Proposta dispondo sobre procedimentos para a consulta a ser feita à 

Comunidade Universitária, conforme Resolução nº 075A/CUn/87; 



 Processo nº 018263/87 – Dispõe sobre a prorrogação do mandato dos atuais 

representantes estudantis nos Órgãos Colegiados da UFSC; 

 

Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: três de novembro de mil novecentos e oitenta e sete – pg. 110 – 115. 

Pauta da Reunião:  

 Processo nº 006321/87 – Convênio que entre si celebram a UFSC e a 

Comissão Interministerial para os Recursos do Mar. Aprovado; 

 Processo nº 006789/87 – Termo aditivo ao convênio firmado entre a UFSC e 

a Financiadora de Estudos e Projetos. Aprovado; 

 Processo nº 05510/87 – Termo aditivo ao contrato firmado entre a UFSC e o 

Ministério da Indústria e Comércio. Aprovado; 

 Processo nº 0050024/87 – Primeiro termo aditivo ao protocolo de cooperação 

celebrado entre o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico, a Financiadora de Estudos e Projetos, a UFSC, a Secretaria de 

Indústria e Comércio, a Secretaria de Administração do Estado de Santa 

Catarina e a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina; 

 Processo nº 017848/87 – Termo de convênio que entre si celebram a UFSC e 

o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras; 

 Processo nº 004655/87 – Termo de convênio que entre si celebram a UFSC, 

a Secretaria de Agricultura e do Abastecimento do Estado de Santa Catarina, 

a Secretaria das Relações do Trabalho e do Desenvolvimento Comunitário do 

Estado de Santa Catarina, o Conselho de Desenvolvimento Econômico de 

Santo Antônio de Lisboa e o Condomínio da Pesca Homens do Mar, da Barra 

de Sambaqui. Aprovado; 

 Processo nº 005646/87 – Proposta de convênio que fazem entre si a 

Fundação Catarinense de Educação Especial e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 005723/87 – Termo de convênio que entre si celebram o 

Governo do Estado de Santa Catarina, a UFSC e a Associação Catarinense 

de Estudos e Problemas do Álcool e das Drogas. Aprovado; 



 Processo nº 018680/87 – Termo aditivo ao convênio firmado entre a UFSC e 

a Financiadora de Estudos e Projetos; 

 Processo nº 006811/87 – Proposta do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, de que seja dada nova redação ao Art.75 do Regimento Geral da 

UFSC; 

 

ATA 278° - Ata da sessão ordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e quatro de novembro de mil novecentos e oitenta e sete – pg. 116 – 

121. 

Pauta da Reunião:  

 Parecer e voto sobre a proposta de alteração do caput do Art. 128 do 

regimento Geral da UFSC, aprovada por este Conselho; 

 Processo nº 003309/87 – Recurso da professora Erica Zimermann em favor 

da adequação aritmética na disciplina FSC3510 ao seu desempenho 

acadêmico; 

 Processo nº 006811/87 – Proposta do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão de que seja dada nova redação ao Art. 75 do Regimento Geral; 

 Processo nº 018433/87 – Proposta de alteração da Comissão Permanente de 

Pessoal Docente; 

 Processo nº 002124/87 – Proposta de concessão de horário de trabalho ao 

servidor-estudante matriculado em Curso de Graduação, eventualmente 

diurno; 

 Processo nº 005615/87 – Termo de convênio a ser firmado entre a UFSC e a 

Universidade Ibero-Americana de Post-Grado, com sede em Madri. 

Homologado; 

 Processo nº 017877/87 – Convênio que entre si celebram o Ministério da 

Educação, a UFSC, a Universidade de São Paulo, a Universidade Federal do 

Rio de Janeiro e a Universidade Federal da Paraíba. Homologado; 

 Processo nº 006251/87 – Termo aditivo ao convênio que entre si celebram a 

UFSC e a Companhia de Processamento de Dados do Estado de Santa 

Catarina. Homologado; 



 Processo nº 017936/87 – Termo de convênio que entre si celebram o 

Governo do Estado de Santa Catarina e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 018501/87 – Termo de convênio de cooperação técnica e 

financeira a ser celebrado entre o Ministério da Indústria e Comércio e a 

UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 018610/87 – Termo de convênio a ser celebrado entre o Governo 

do Estado de Santa Catarina, a Secretaria de Administração e a UFSC. 

Aprovado; 

 Processo nº 005987/87 – Termo de convênio que entre si celebram a UFSC e 

a Iguatemi – Consultoria e Serviços de Engenharia Ltda. Aprovado; 

 

Ata da sessão extraordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: quinze de dezembro de mil novecentos e oitenta e sete – pg. 122 – 125. 

Pauta da Reunião:  

 Processo nº 023113/87 – Termo de compromisso que entre si celebram a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério 

da Educação e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 022851/87 – Termo de compromisso que entre si celebram a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e a UFSC. 

Aprovado; 

 Processo nº 022853/87 – Termo de compromisso que celebram entre si a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério 

da Educação e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 022852/87 – Termo de compromisso que entre si celebram a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério 

da Educação e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 022518/87 – Termo de compromisso que entre si celebram a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério 

da Educação e a UFSC. Aprovado; 



 Processo nº 022517/87 - Termo de compromisso que entre si celebram a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério 

da Educação e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 022854/87 - Termo de compromisso que entre si celebram a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério 

da Educação e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 022515/87 – Convênio de cooperação cultural e científica a ser 

celebrado entre s UFSC e o Instituto Nacional de Antropologia e História. 

Aprovado; 

 Processo nº 022118/87 – Termo de convênio firmado entre o Ministério da 

Educação e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 023055/87 – Termo aditivo ao convênio entre a Financiadora de 

Estudos e Projetos e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 022591/87 – Termo aditivo ao convênio que entre si fazem o 

Ministério da Educação e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 022590/87 – Termo de convênio que entre si fazem o Ministério 

da Educação e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 022681/87 – Termo aditivo ao convênio celebrado entre a 

Fundação Osvaldo Cruz e a Secretaria da Saúde do Estado de Santa 

Catarina, com a participação da UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 019816/87 – Convênio a ser celebrado entre a UFSC e a 

BIREME. Aprovado; 

 Processo nº 022820/87 – Convênio de cooperação cultural e científica firmado 

entre s UFSC e a Universidade de Trieste, na Itália. Aprovado; 

 Processo nº 021512/87 – Recurso do acadêmico Wander Vicente Gomes 

Filho contra decisão do CEPE; 

 Processo nº 002124/87 – Proposta de concessão de horário de trabalho ao 

servidor-estudante, matriculado em curso de graduação exclusivamente 

diurno; 

 

ATA 279° - Ata da sessão ordinária do Egrégio Conselho Universitário. 

Data: vinte e nove de dezembro de mil novecentos e oitenta e sete – pg. 126 – 130. 



Pauta da Reunião:  

 Processo nº 024087/87 - Termo de convênio entre a UFSC e a 

Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul. Homologado; 

 Processo nº 018614/87 – Termo de convênio que entre si celebram a UFSC, 

a Universidade Federal de Santa Maria, a Secretaria de Cultura, Esporte e 

Turismo e a Fundação Catarinense de Cultura. Aprovado; 

 Processo nº 023017/87 – Convênio de cooperação e intercâmbio entre a 

UFSC e a Universidade de São Carlos. Aprovado; 

 Processo nº 023288/87 – Termo aditivo ao convênio firmado entre a 

Financiadora de Estudos e Projetos e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 023334/87 – Termo de compromisso que entre si celebram a 

Coordenação de Pessoal de Nível Superior e a UFSC. Aprovado; 

 Processo nº 002124/87 – Redação Final da proposta de concessão de horário 

de trabalho ao servidor-estudante em curso de graduação, exclusivamente 

diurno; 

 Processo nº 018433/87 – Proposta de alteração na composição da Comissão 

Permanente de Pessoal Docente; 

 

 

 

 

 

 

 


